
je leert om over je eigen ervaringen na te denken en te praten
je leert aar je goed in bent en at je talenten zijn  
je leert hoe je kunt samenerken met anderen
en je leert hoe je als ervaringserker andere mensen met een
beperking sterker kunt maken.

Je gaat eind 2019 een training volgen van 12 dagen.  
Je leert voor jezelf te zorgen en sterk te worden. Te ontdekken waar jij goed in bent. 
Onder woorden brengen wat jij wilt in het leven en wat je dromen zijn.
De training volg je samen met een coach. Na deze training ga je samen met je coach andere
cliënten van SDW ondersteunen en trainen.
 
Eind 2019 starten SD en LFB met het project ‘Naar de TOP’.
Met Naar de Top! kun je groeien en je talenten ontikkelen.
 
De inzet van ervaringserker met een verstandelijke beperking speelt
een belangrijke rol in dit project. Ervaringserkers en coaches gaan namelijk samen andere
cliënten van SD trainen. De trainingen orden gegeven in Roosendaal.

 ‘Naar de T   P’o
 doe mee met

SD ‘Naar de TOP’ team zoekt 10 cliënten van SD die zich als
ervaringserker illen onikkelen. 
Je volgt eerst de training ‘Samen naar de top’. 
In deze training kun je veel leren:

Na deze training ga je bij SD aan de slag als ervaringserker. 
Je gaat dan samen met een coach training geven aan andere
mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van SD. 



         
Gratis training.
Vergoeding van reiskosten.  
De mogelijkheid om samen met anderen nieue dingen te leren
en je talenten te ontikkelen.
De kans om andere mensen met een beperking sterker te maken.

Wat kun je verwachten?

         
Dat je nieue dingen ilt leren en jezelf ilt ontikkelen.
Dat je er veel zin in hebt!  
Dat je vanaf 8 januari elke oensdag voor 11 eken en nog 1 dag op donderdag de
training ‘Samen naar de top’ volgt.
Dat je daarna in 2020 voor ongeveer 1 dagdeel per eek als ervaringserker aan de
slag il binnen SD en andere mensen sterker ilt maken.

Wat verwachten we van jou?

 
ls je interesse hebt om als ervaringserker aan de slag te gaan
binnen project ‘Naar de top’ dan kun je dit via een brief, een mailtje of
een filmpje laten eten aan: 
Ramon van merongen – ramon.van.amerongen@sdzorg.nl. 
Maak daarbij duidelijk aarom jij het belangrijk vindt om mee te doen aan
dit project. En aarom jij denkt dat jij de juiste persoon daarvoor bent.
Je kunt je tot en met 15 november aanmelden.

Interesse?

 
Op 6 november is er om 7 uur 's avonds een informatiebijeenkomst bij
SD in het kantoor Bovendonk 9 in Roosendaal. 
De bijeenkomst duurt tot 20:30 uur. Je bent van harte elkom! 
Meld je aan bij Ramon via Ramon.van.amerongen@sdzorg.nl
of bel 06-15369150.
 
Kun je daar niet bij zijn, maar ben je el geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Ramon van merongen,
ramon.van.amerongen@sdwzorg.nl 
06-15369150.
 

Meer informatie?


