Terugblik MEE proeverij: Een groot succes!
Ruim 40 professionals namen afgelopen 5 juni in Heerlen of 14 juni in Beek deel aan
onze MEE proeverij. Ze konden er ‘proeven’ aan onze producten en werkwijzen.
Er werden workshops verzorgd over Sociale Netwerk Versterking, Brain Blocks, onze
participatieprojecten gericht op arbeid, herkennen en omgaan met LVB, het
budgetspel en ervaringsdeskundigheid. De MEEproeverij werd door de aanwezigen
o.a. als “super interessant”, “inspirerend”, en “activerend” ervaren. Talentino heeft
iedereen in de pauze getrakteerd op een heerlijk lekkernij!
De meerwaarde van MEE rvaringsdeskundigen
De middag werd geopend door onze ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke verhaal
vertelden. Zij vertelden o.a. hoe lastig het kan zijn om een onzichtbare beperking te hebben,
hoeveel puzzelsstukjes op hun plek kunnen vallen als je eenmaal weet welke beperking je
hebt en hoe pijnlijk het is als er niet naar je mogelijkheden wordt gekeken of geen rekening
gehouden wordt met je beperking. Ze hebben toegelicht hoe MEE ervaringsdeskundigen
inzet.
Workshop Sociale Netwerk
Versterking (SNV)
We vroegen de deelnemers welk
cijfer geven jullie je huidige kennis
van SNV? Op de foto zie je hun
antwoord. In een vogelvlucht
hebben we alle aanwezige laten
proeven aan de mogelijkheden van
SNV en hen laten ervaren wat het
met je doet als je geen eigen regie
krijgt in je leven.
Workshop Arbeid
Participeren op de arbeidsmarkt is
voor onze cliënten niet
vanzelfsprekend. We hebben
diverse MEE participatieprojecten
die zich richten op meedoen
mogelijk maken op de werkvloer.
Tijdens de MEE proeverij hebben
we aan de hand van
praktijkvoorbeelden laten zien wat
MEE met de jobcoach,
toekomstcoach, werkfittrajecten en
melba onderzoek kan betekenen.
Workshop LVB.
De deelnemers kregen een
spoedcursus in herkennen en
omgaan met LVB. Ze hebben
kunnen ervaren hoe iemand met
LVB zich in de huidige complexe
samenleving regelmatig kan
voelen.
Reactie uit de zaal: “ik ga al mijn
medewerkers verplichten deze
training te volgen.”

Proeverijtje verzorgd door Talentino
Bij een proeverij hoort natuurlijk ook een echt ‘proeverijtje’. We werken in onze dagelijks
praktijk regelmatig samen met Talent. De Talenten van Talentino hebben iedereen in de
pauze getrakteerd op een lekkernij!

Workshop Brain Blocks
Brain Blocks is een toolbox om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en
mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme. Iedere derde donderdag van de
maand geeft MEE een vrij toegankelijke informatiebijeenkomst Brain Blocks. De
ervaringsdeskundigen droegen bij aan de workshop door o.a. treffende voorbeelden te
geven over hoe het in hun brein met autisme werkt en door uit te leggen wat Brain Blocks
hen heeft gebracht. Zelfs bij sommige aanwezige ervaren professionals leidde dit tot een
toename van hun kennis over en begrip voor autisme.
Workshop Budgetspel
Spelenderwijs leren omgaan met geld. De deelnemers hebben het tijdens de MEE proeverij
even kunnen ervaren. Ook hier reageerden de deelnemers enthousiast en zagen zij kansen
om het budgetspel o.a. in te zetten op scholen en in gevangenissen.
Het waren twee inspirerende en verbindende dagen waar we met veel plezier op terug
kijken. We bedanken alle aanwezigen voor hun enthousiaste deelname!

