
Centrale deelraad cliënten

Wil jij je talenten verder ontwikkelen?

Training voor mensen met een verstandelijke beperking 

Sterk naar de Top!



meer over jezelf gaat leren;

ontdekken wat je allemaal kunt;

vertellen over wat je allemaal wilt.

Met STERK naar de Top! ontwikkel je je talenten 

en werk je aan persoonlijke groei.

Als je meedoet aan STERK naar de Top! 

dan ga je meer over jezelf leren.

Je gaat aan de slag met dagelijkse dingen.

Daarbij ga je:

De training wordt gegeven door een ervaringsdeskundige 

in samenwerking met een coach.

STERK naar de Top is één
van de trainingen van het
project Naar de Top!

Dit is een trainingstraject
over persoonlijke groei 
en talentontwikkeling.

STERK naar de Top!



Kennismaken

Communiceren

Emoties

Kwaliteiten

Presenteren

Eigen verhaal

Je netwerk inzetten

Werken in een team

Gezonde levensstijl

Eigen regie

Als je meedoet aan STERK naar de Top! 

dan kun je over deze onderwerpen praten:

Als je over een ander onderwerp wilt praten dan kan dat ook.

Vooraf maak je hierover afspraken met de coach.

Er is ook een training 
STOER naar de Top!
en een training
STEVIG naar de Top!

Dit ga je doen



De training

Je komt 35 keer bij elkaar.

Het is 1 keer per week.

Je komt 1 dagdeel.

Het is gratis. 

Vindt plaats in Heerhugowaard (of in overleg op een andere plek).

Dit ga je doen

Denk-, doe-, creatieve en praatoefeningen over:

Kennismaken - Communiceren - Emoties laten zien

Samenwerken - Presenteren 

En nog veel meer!

Kijk ook op www.dewaerden.nl/

                   leren-en-ontwikkelen-van-talenten

Als je mee wilt doen met de
training STEVIG naar de Top,
neem dan contact op met de
coach Leonie Koopman

Dit kan via
zorgbemiddeling@dewaerden.nl
Telefoon: 072- 576 56 56

In het kort

Sterk naar de Top is een trainingstraject voor mensen met een verstandelijke beperking
De training is opgezet door de LFB en belangennetwerk KansPlus en mogelijk gemaakt door het
ministerie van VWS. De Waerden heeft dit trainingstraject voor haar organisatie doorontwikkeld.


