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Voorlichting, workshops en trainingen op basis  
van de laatste inzichten en beproefde methodieken



Dé opleider voor inclusie:  

het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum van MEE Gelderse 
Poort is hét schakelpunt voor de ontwikke-
ling en overdracht van kennis en innovaties 
rondom inclusie. Wij verbinden de praktijken 
van gemeenten, maat schappelijke organisa-
ties en bedrijven en bevorderen de uitwis-
seling van kennis en expertise en onderling 
leren. Ons Expertisecentrum  bevordert 
kennisdeling en kennisoverdracht en zorgt 
voor een sterke verbinding tussen kennis en 
praktijk in een continu stromend lemniscaat:

MEE leerlemniscaat

Kennis Praktijk

Binnen ons Expertisecentrum hebben we de 
laatste inzichten over inclusie gecombineerd 
met beproefde methodieken en die vertaald 
naar een uitgebreid pakket van praktijk-
gerichte opleidingen. Opleidingen over 
bijvoorbeeld het herkennen van en commu-
niceren met mensen met een beperking én 
het verkennen van hun  mogelijkheden. 

Als professional bent u nooit uitgeleerd. En 
ook de cliënten en vrijwilligers met wie u 
werkt, wilt u de mogelijkheid geven om via 
een opleiding te groeien en het beste uit 
zichzelf te halen.

Voorlichting, trainingen  

en workshops

Samen met u kijken we naar de beste vorm 
waarin onze opleidingen in uw organisatie 
of bij uw cliënten passen. Daarom biedt 
MEE Gelderse Poort u verschillende 
mogelijkheden.

  Voorlichting: bondige presentaties en 
vraagbaak gericht op uw beroepspraktijk;

 Workshops: interactieve behandeling van 
uw casuïstiek in één dagdeel;

 Trainingen: meerdaagse opleiding in het 
aanleren van praktische vaardigheden.

Onze trainers

Onze gedreven en bedreven trainers zijn 
vakinhoudelijke én didactische experts.  
Ze gebruiken innovatieve en activerende 
leer- en werkvormen waardoor de inhoud 
tot leven komt. Ze zijn praktisch en 
resultaatgericht. U kunt het geleerde dus 
meteen inzetten in uw eigen organisatie. 
Desgewenst kunnen ze de opleiding 
fine tunen of op maat maken naar uw 
specifieke wensen, behoeften en casuïstiek 
uit uw beroepspraktijk.   

Scherp en creatief blijven door te leren

Een inclusieve samenleving waarin iedereen 
naar vermogen mee kan doen. Dat is al meer 
dan 60 jaar de ambitie van MEE Gelderse Poort. 
In dat streven is het delen van kennis en kunde 
over de mogelijkheden om drempels weg te 
nemen onontbeerlijk. Door te leren, blijven  
we scherp en rusten we onszelf optimaal 
uit om kansen te creëren en creatieve 

oplossingen te bedenken. Dat geldt zowel voor 
professionals als cliënten. 

Tegen de achtergrond van de ingrijpende 
veranderingen in het sociale domein 
heeft MEE Gelderse Poort onlangs haar 
opleidingsprogramma geheel vernieuwd  
en uitgebreid.   



Opleidingen voor cliënten  

en/of professionals

Het onderstaande overzicht bevat 
opleidingen die u kunt aanbieden aan 
uw cliënten of werknemers, maar die 
in de tweede programmalijn ook voor 

professionals zijn bedoeld. Zo trainen 
wij bijvoorbeeld professionals in de 
methodische opzet en ondersteuning  
van een aantal van deze opleidingen 
(train-de-trainer), zodat ze zelf in staat 
zijn deze opleidingen te begeleiden.

Opleidingen voor professionals

De onderstaande praktijkopleidingen zijn specifiek ontwikkeld 
voor professionals die zich bezighouden met inclusie. Ze zijn als 
voorlichting, workshop of training te boeken.

Herkennen van en 
omgaan met autisme

Met Brain Blocks, het Autisme Belevings Circuit en eventueel de inzet van 
ervaringsdeskundigen leren zowel autistische als niet-autistische deelnemers 
autisme beter te begrijpen. De workshops openen het gesprek en bieden 
handvatten om beter met (iemand met) autisme om te gaan.

BudgetBuddy In BudgetBuddy leren cliënten alles over geldzaken ondersteund door een 
vrijwilliger. Professionals (bijvoorbeeld in uw gemeente) kunnen worden 
opgeleid in het uitrollen van deze zich in de praktijk bewezen methodiek.

Bruggenbouwen In Bruggenbouwen ondersteunt een vrijwilliger tijdelijk bij het uitbreiden van 
de sociale contacten van iemand met een beperking. Wij leiden daarnaast 
professionals op in deze methodische en duurzame projectaanpak die 
kwetsbare, geïsoleerde mensen weer laat participeren. 

Eigen en  andermans 
kracht

Deze opleiding zet deelnemers in hun eigen kracht en leert hen de regie 
over hun leven te nemen. In een tweede programmalijn is deze opleiding 
er voor professionals die hun cliënten of werknemers methodisch willen 
ondersteunen om hun eigen talenten voor de samenleving te ontdekken en  
in te zetten. 

Iedereen is anders Een workshop speciaal ontwikkeld voor basisscholen waarin kinderen via 
een leskist met ervaringsmaterialen kunnen ondervinden wat het is om een 
beperking te hebben. Dat leidt tot meer begrip en respect voor anderen. Deze 
opleiding gaat vergezeld van een train-de-trainer mogelijkheid.

Kinderwens en 
zwangerschap

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die in hun dagelijks 
werk te maken hebben met cliënten met een licht verstandelijke beperking die 
een kinderwens hebben. Er wordt aandacht besteed aan hoe je cliënten met 
deze vraag in het dagelijks leven kunt ondersteunen.

MEE Reizen Deelnemers met een beperking leren met behulp van een reisbuddy zelfstandig 
te reizen. Dat vergroot de zelfredzaamheid en brengt nieuwe sociale contacten. 
Voor professionals in bijvoorbeeld gemeenten is er de mogelijkheid opgeleid te 
worden in deze beproefde en gewaardeerde werkwijze. 

Sociale Netwerk 
Versterking (SNV)

Deze opleiding wordt al jarenlang succesvol onderwezen en is gericht op de 
versterking van het sociale netwerk van cliënten. Wij leiden professionals op om 
SNV toe te passen in hun dagelijkse beroepspraktijk.

Ons vernieuwde opleidingsaanbod  

voor 2016 / 2017

Arbeids vraagstukken In deze opleiding voor cliëntondersteuners, leidinggevenden en HRM-pro-
fessionals leert u de basis van de wet- en regelgeving en subsidiemogelijk-
heden op arbeidsgebied voor mensen met een beperking. We kunnen ook 
ingaan op uw specifieke casuïstiek.

Diagnostiek /  
IQ-bepaling

Het correct weten uit te voeren van intelligentieonderzoek met IQ-bepaling 
is de basis voor een goede inschatting van de mogelijkheden van licht 
verstandelijk beperkte cliënten in relatie tot hun hulpvraag. Dit is voor de 
indicering door o.a. sociale wijkteams van groot belang.

Herkennen van en com-
municeren met mensen 
met een licht verstan-
delijke beperking

Heeft u als professional te maken met mensen met een licht verstandelijke 
beperking, dan wilt u niet alleen de beperking herkennen, maar ook de 
mogelijkheden leren zien. In deze opleiding vergroot u hierover uw kennis en 
scherpt u uw inclusievaardigheden aan.

Innoveren en  
recombineren

De overheid trekt zich langzaam terug uit het sociale domein en verwacht 
meer eigen initiatief van organisaties. In deze opleiding leert u anders en 
creatief te kijken naar veranderingen en innovatiekansen rondom inclusie  
in uw markt.

Integrale  
Vroeghulp (IVH)
Casemanagement

Een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen bij kinderen moeten 
vroegtijdig worden gesignaleerd om vervolgens een team van specialisten in 
te schakelen. In deze opleiding leert u hoe u effectief en efficiënt een coördi-
nerende rol speelt bij IVH richting ouders, onderwijzers én hulpverleners.

Leiding geven  
aan verandering

Het sociale domein is onderhevig aan grote veranderingen. Het vertalen van 
(gemeentelijk) beleid naar de praktische uitvoering en aansturing van een 
uitvoerend team van professionals vraagt nieuwe kennis en vaardigheden.

Niet Aangeboren  
Hersenletsel (NAH)

Hersenletsel overkomt jaarlijks duizenden mensen die daardoor een breuk 
in hun levenslijn ervaren. In een voorlichting of workshop wordt basiskennis 
aangereikt over NAH en krijgen deelnemers handvatten voor het herkennen 
van en adequaat ondersteunen van (mensen met) NAH.



Mats van 13 ging tot voor kort elke dag met 
een taxibusje naar het speciaal onderwijs. 
Met de hulp van een reisbuddy heeft Mats in 
6 maanden geleerd hoe hij zelf met de bus 
naar school kan en hoe hij om moet gaan 
met onverwachte situaties, zoals het missen 

van de bus. Zijn moeder zegt: “Ik vond het 
erg spannend om mijn zoon alleen met de 
bus te laten reizen, omdat hij niet goed kan 
omgaan met onverwachte situaties. Nu reist 
hij zelf naar school en naar zijn opa en oma. 
Ik ben zo trots op hem.”

MEE Reizen met Mats

Van elk van de genoemde opleidingen is een   ver-
diepend productblad beschikbaar dat u kunt 
opvragen via expertisecentrum@meegelderspoort.nl. 
U vindt daarin meer achtergrondinformatie 
waaronder een uitgebreide omschrijving van de 
opleiding, de opleidingsvorm en -duur en een 
indicatie van de kosten.

Natuurlijk gaan wij graag in gesprek  
over uw specifieke opleidingsbehoefte.  
Ook als u een opleidingsvraagstuk heeft 
dat niet direct kan worden ingevuld met 
onze bestaande trainingen, praten we 
graag met u verder. We kunnen dan samen 
met u een opleiding op maat ontwikkelen.

Verhalen uit de praktijk

Karin werkt als orderpicker bij een 
bedrijf. Omdat zij door haar autisme 
een andere denkwijze en manier van 
reageren heeft, ontstaat er tussen 
haar en collega’s onbegrip. Aan haar 
leidinggevende heeft Karin gevraagd of 
er een gesprek met haar collega’s kan 
worden georganiseerd. Omdat Karin het 
lastig vindt om uit te leggen wat autisme 
eigenlijk is, roept ze de hulp in van een 
autisme-expert van MEE Gelderse 
Poort. Met de Brain Blocks methode 
maakt die zichtbaar hoe een hoofd 
zonder en met autisme werkt. Door 
erover te praten en door het zichtbaar 
maken van de verschillen, begrijpen 
collega’s haar beter. Dit blijkt uit de 
evaluatie achteraf. Een terugkerend 
punt in het gesprek is in hoeverre de 
collega’s zich moeten aanpassen en 
wanneer Karin zich moet aanpassen. 
Conclusie is dat haar collega’s én 
Karin bruggetjes naar elkaar moeten 
maken. Vragen stellen helpt om de 
samenwerking te verbeteren.

Brain Blocks op  
de werkvloer

Meer weten over de 

opleidingsmogelijkheden 

voor uw organisatie?

Contactgegevens

Maaike Mensen

Manager Expertisecentrum

06 - 1001 0373
m.mensen@meegeldersepoort.nl



MEE Gelderse Poort  
Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842 CW Arnhem
088 - 633 00 00
info@meegeldersepoort.nl  
www.meegeldersepoort.nl


