
Met STERK naar de Top ga je aan het werk met je persoonlijke 

Het gaat over dagelijkse dingen.
Je kijkt naar: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Dat doe je op een manier die het best bij jou past.
Je houdt goed bij hoe je je ontwikkelt.
Dit laat je ook zien aan familie en begeleiders.

In 2020 starten SDW en LFB met de training STERK naar de Top.
 

groei, met zeggenschap en het ontwikkelen van je talenten.

 
 
 

Aan deze training doen 10 mensen van SDW mee.
Je werkt samen met ervaringsdeskundigen en coaches 
van SDW.
 
De training is 1 dag in de week en duurt tot januari 2021.

 

Sterk naar de top!



 
 
 
Kennismaken                                              Emoties
 
 
 
 
Communiceren                                          Kwaliteiten
 
 
 
 
Samenwerken                                            Oog voor de 
                                                                     ander
 
 
 
Presenteren                                                Eigen verhaal
 
 
 
 
Je netwerk                                                  Werken in een 
 inzetten                                                      team
 
 
Gezonde levensstijl                                     Eigen regie
 
 

Over deze onderwerpen gaat het bij STERK naar de Top:



15, 20, 29 april
6, 13, 20, 27mei
10, 17, 24 juni
1, 8, 15, 22, 29 juli
5, 12, 19, 26 augustus 
2, 9, 16, 23, 30 september 
7, 14, 21, 28 oktober
4, 11, 18, 25
2, 9, 16 december
6, 13, 20, 27 januari 2021

Als je meedoet met STERK naar de Top ben je 39 dagen met lessen bezig.
Deze dagen zijn op de woensdag:

 
Een lesdag duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Je luncht samen met de anderen. 
 
 
 
 
De deelnemers aan STERK naar de Top gaan samen 
aan de slag met dagelijkse dingen.
Het gaat over de 12 onderwerpen.
We stellen steeds de vragen: 
Wie ben ik? 
Wat kan ik? 
Wat wil ik?
 
 
Familie, of belangrijke mensen uit iemands neterk, 
en begeleiders orden ook uitgenodigd op een lesdag. 
Bij het thema: Je neterk inzetten.
Op de laatste lesdag zijn zij gast. 
Zij krijgen uitleg over de training.

dagelijkse dingen

familie en begeleiders

de lesdagen

De plaats in
West-Brabant

waar de training
wordt gegeven,

volgt zo snel
mogelijk! 



Het Startpunt van SDW helpt je verder. 
Zij staan maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur voor je
klaar door te bellen naar 088-2593010. 
Je kunt je ook aanmelden op de site: www.sdw.nl/naardetop met
het aanmeldformulier op deze pagina. Dan krijg je zo snel mogelijk
een reactie.
De training wordt gegeven op basis van een dagbestedingsindicatie. 
De cliëntadviseur kijkt samen met jou of je die al hebt of dat die
mogelijk aangevraagd kan worden.

Wil je wat vragen over de training? Of wil je je aanmelden? 
 

 

STERK naar de Top! is één van de trainingen van het project Naar de Top. 
Dit is een trainingstraject voor mensen met een verstandelijke beperking.

Over persoonlijke groei en talentontwikkeling. 
Naast STERK is er ook een training SAMEN, STEVIG en STOER.

Dit trainingstraject wordt mogelijk gemaakt door de LFB en het ministerie van VWS.
De trainingen worden gegeven samen met zorgorganisatie SDW.

Meedoen aan STERK naar de Top!?
 


