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Vrijwilliger dankzij Facebook
Hallo, ik ben Tonnie. Ik woon in Silvolde en ben op zoek naar iemand die af en toe bij 
mij op bezoek wil komen om een kopje koffie te drinken. Pam Stolte las de oproep 
op de Facebookpagina van Estinea en besloot te reageren. ‘Ik ken Tonnie nog van 
vroeger toen ik als wijkverpleegkundige werkte. Toen klikte het al tussen ons. Tonnie 
herkende mij ook meteen, het ijs was snel gebroken.’ 

Tonnie: ‘Pam kwam een week na mijn oproep al langs om kennis te maken. Nu is 
ze mijn vrijwilliger. Een keer in de twee weken komt ze naar mij toe, dan gaan we 
een eindje lopen of een cafeetje pakken. Soms voel ik me niet zo lekker, ik ben 
nierpatiënt. Dan blijven we in mijn appartement en luisteren we naar muziek. We 
houden alle twee van hardrock. Ik heb ook nog een andere vrijwilliger met wie ik 
ieder jaar naar Huntenpop ga.’

Hier 
ben 
ik.
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Vrijwilliger worden?
Stuur een mail naar info@estinea.nl of bel 088 49 50 500

Vriend worden?
Op www.vriendenvanestinea.nl kunt u online een aanmeldformulier invullen

Eigen regie is een kernwaarde van Estinea en ik zou bijna zeggen: helaas... Het lijkt alsof 
het begrip de laatste jaren steeds meer een platgeslagen beleidsterm is geworden. Veel 
mensen ervaren dat ‘eigen regie’ wordt misbruikt om een mooie draai te geven aan 
bezuinigingen. Eigen regie wordt dan uitgelegd als: voortaan moet je het zelf maar doen. 

Anders vasthouden
Wat wij bij Estinea bedoelen met eigen regie is dat we de mens in de mens aanspreken. 
Ook kwetsbare mensen zijn sterke en authentieke mensen die keuzes kunnen maken. 
Wij als professionals willen hen daar optimaal bij ondersteunen. Niet door los te laten 
(als in: voortaan moet je het zelf maar doen), wel door anders vast te houden. We 
willen cliënten de ruimte bieden om nieuwe dingen uit te proberen, zodat zij leren 
steeds meer zelf te doen. En soms vraagt dat juist om een tandje meer van ons als 
professionals! Anders kijken, nog beter luisteren. En proberen te achterhalen wat 
iemand nu werkelijk zelf wil. 

Wat maakt jou gelukkig?
Laatst heb ik een mooie foto van mijn kinderen die samen lol hadden, 
verspreid in een paar WhatsApp-groepjes met de tekst ‘klein geluk...’. Ik kreeg 
veel reacties: ‘Hoezo klein, heel groot zul je bedoelen.’ In kleine dingen en 
belevenissen zit vaak groot geluk. Dat je te voet ergens heen kunt gaan in 
plaats van met het busje. Dat je onderweg begroet wordt. Dat er een maatje 
bij je langs komt om samen te koken. Of dat je elke week met je broer naar de 
markt gaat. Eigen regie hebben betekent dat je beter aan kunt geven wat jou 
gelukkig maakt. Ook als je ernstig meervoudig beperkt bent. 

Beatrijs van Riessen 
raad van bestuur Estinea

Groot geluk 
zit in kleine dingen

8 Thema 
Eigen regie

Ouderinitiatieven zijn van alle 
tijden. Ouders bundelen de 
krachten, omdat zij zien dat 
hun kinderen iets aan elkaar 
hebben. Zij kiezen zelf een 
woonplek en beslissen zelf 
over de zorg. Robert Wolters 
(Tandem) en Joop ter Braak 
(Zevenhuis) vertellen erover.

Inhoud

Prokkel
Samen iets doen en elkaar zo beter leren kennen. Van  
6 tot en met 11 juni werden overal in Nederland prikkelende 
ontmoetingen georganiseerd tussen mensen met en zonder 
beperking. Estinea deed als full partner van Prokkel volop mee. 
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Kort nieuws

Kennisfestival Achterhoek
Het sociaal domein is volop in beweging. Tijdens het 
eerste Kennisfestival Achterhoek op woensdag  
22 juni deelden medewerkers van sociale wijkteams, 
beleidsadviseurs en bestuurders van zorginstellingen 
en gemeenten in de Achterhoek de kennis die ze in 
de afgelopen jaren opdeden. Ook Estinea leverde 
een bijdrage aan het gevarieerde programma. 
We lieten zien hoe waardevol innovaties 
als de oogbesturingscomputer en de 
vloerprojector zijn voor mensen met 
een ernstige meervoudige beperking. 
En wat de meerwaarde is van 
maatschappelijke voorzieningen, 
zoals een bibliotheek of buurthuis, 
als het gaat om participatie en 
ontmoeting in de wijk. Samen 
met Buurtplein Oost en MEE Oost 
verzorgden we de workshop 
‘De kracht en kwaliteit van 
autisme’, waarin mensen met 
autisme vertelden hoe zij hun 

talenten benutten. Het Kennisfestival is onderdeel van de 
uitvoeringsagenda voor het sociaal domein waarin de 
Achterhoekse gemeenten en instellingen samenwerken. 

AED voor de wijk
Als je tien jaar wordt, dan vier je feest. En wat is 
er dan mooier dan de hele buurt daarvan laten 
meegenieten! Aan de Oostervoort in Winterswijk 
wonen twaalf mensen met een ernstige 
meervoudige beperking. Zij vierden in mei het 
tienjarig bestaan van hun woonlocatie samen 
met familie, vrijwilligers en begeleiders. Het team 
greep het jubileum aan om een AED aan te 
schaffen waar de hele buurt in een noodsituatie 
gebruik van kan maken. Begeleiders Jacqueline 
Geerdink en Theo Lurvink: ‘Met hulp van sponsors 
en een bijdrage van Stichting Vrienden van 
Estinea is het gelukt om de AED aan te schaffen. 
Het is mooi dat we op deze manier onze bijdrage 
aan de samenleving kunnen vergroten.’

De Praktijk Achterhoek
Sinds 1 maart is Estinea samen met Elver, Zozijn 
en De Lichtenvoorde gestart met De Praktijk 
Achterhoek. We stellen onze expertise op een 
laagdrempelige manier beschikbaar voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met een verstandelijke 
beperking en hun netwerk. Mensen die zelfstandig 
wonen, of alleen dagbesteding of ambulante 
ondersteuning hebben en behoefte hebben aan 
specialistische (kortdurende) behandeling, kunnen 
terecht bij De Praktijk Achterhoek. Ook professionele 
zorgverleners, zoals het sociaal wijkteam, de huisarts 
en eerstelijns behandelaar kunnen voor advies 
aankloppen. Zie ook www.depraktijkachterhoek.nl.

Estinea Draait Door

Op donderdag 22 september schoven diverse cliënten, 
ouders, medewerkers en vrijwilligers als tafelgast aan 
in de afwisselende talkshow ‘Estinea Draait Door’. 
Dit deden zij in aanwezigheid van een groot aantal 
externe relaties van Estinea. De tafelgasten gingen in 
gesprek over ‘loslaten’ en ‘anders vasthouden’ bij het 
ondersteunen van mensen met een beperking. Een 
thema waar we bij Estinea volop mee bezig zijn. Want 
hoe schat je in wat iemand met een beperking zelf 
kan beslissen of doen? En wat vraagt het van jou als 
ouder, begeleider, vrijwilliger of werkgever? Cliënten 
hadden nadrukkelijk een rol in het programma. Lisa 
Scheltens zorgde als DJ voor de muziek én zong 
het lied ‘Iedereen is van de wereld’. Catharina van 
der Velde was tafeldame bij Estinea Draait Door en 
tijdens de pauze maakten deelnemers van werk- 
en activiteiten De Hoven foto’s. Zij daagden de 
aanwezigen uit om elkaar anders vast te houden 
en dat leverde mooie gespreksstof op. Kijk op onze 
website of Facebookpagina voor meer foto’s van deze 
inspirerende middag.

Partnership De Stadskamer en Estinea 
Estinea onderhoudt al geruime tijd goede contacten 
met De Stadskamer, een inloopvoorziening voor 
(arbeidsmatige) dagbesteding in Doetinchem.  
‘Ons aanbod is aanvullend’, vertelt regiomanager 
Rianne Dunnewold. ‘We zien goede mogelijkheden 
om in partnership nieuwe vormen van participatie 
te ontwikkelen. De Stadskamer is een mooie locatie 
met een breed aanbod aan arbeidsmatige, creatieve 
en sociale activiteiten. Estinea heeft in Doetinchem 
geen eigen locaties, maar wel al twee prachtige 
participatieprojecten bij ’t Brewinc (samen met Elver) 

en bij Schavenweide (samen met Markenheem). Door 
onze krachten te bundelen en kennis te delen kunnen 
we mensen met een ondersteuningsvraag op het gebied 
van werk en participatie een meer divers aanbod 
bieden.’ Deze zomer kreeg het partnership al concreet 
gestalte toen Estinea samenwerkingspartner Siza in 
contact bracht met De Stadskamer. Siza biedt nu bij 
De Stadskamer dagbesteding aan mensen met een 
beperking. Medewerkers van Estinea springen bij als het 
nodig is.
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THEMA: EIGEN REGIE

Thema
Eigen 
regie

‘Kracht van ouders goed benut’
Het Zevenhuis aan de Prinses Margrietstaat in 
Varsseveld opende in 2003 zijn deuren. Ook deze 
woonlocatie is ontstaan vanuit een ouderinitiatief.

Ouder Joop ter Braak: ‘We wilden een kleinschalige 
woonlocatie voor onze zeven kinderen die toen 18 waren 
en elkaar kenden van school. We zijn in gesprek gegaan 
met de woningstichting, die al snel met het voorstel 
kwam om een voormalig kerkgebouw te verbouwen. Ook 
de contacten met de architect hebben we zelf gedaan. 
We zijn vier jaar bezig geweest met ontwikkelen.’ 

Intensieve samenwerking
Volgens Joop is het belangrijk om de tijd te nemen: ‘Je 
moet niet te snel willen, steeds alles goed met elkaar 
bespreken. Een half jaar voor de start hebben we 
contact gezocht met Estinea voor het leveren van de 
24-uurszorg. Voor zeven mensen is dat financieel erg 
krapjes. Estinea werkte al in de driehoek cliënt - ouder 

- professional. Ze hebben meegedacht en de kracht 
van ons als ouders goed benut. We werken intensief 
samen. Elke twee maanden zitten we bij elkaar: ouders, 
begeleiders en regiomanager André Zweerink. We 
bespreken dan welke wensen er zijn, bijvoorbeeld voor 
het organiseren van activiteiten of een gezamenlijke 
vakantie. Maar ook hoe het gaat met huishoudelijke 
zaken en de financiën. De sfeer in het Zevenhuis is altijd 
ontspannen, dat is de verdienste van de begeleiders.’ 

Zeggenschap
Als er een appartement vrijkomt in het Zevenhuis 
hebben ouders de ruimte om zelf een nieuwe bewoner 
te vinden. Ook zitten zij in de sollicitatiecommissie als er 
een vacature is. Joop: ‘Dat laatste komt wel eens onder 
spanning te staan, omdat Estinea verplichtingen heeft en 
soms medewerkers moet herplaatsen. Maar we komen er 
altijd samen uit, we hebben nog nooit het gevoel gehad 
dat we onze zeggenschap kwijt zijn.’

Een groep ouders in Hengelo wil een woonvoorziening 
opzetten voor hun verstandelijk beperkte kinderen. Zij 
verenigden zich in stichting Tandem. Ouder en bestuurslid 
Robert Wolters: ‘We willen samen iets doen voor onze 
kinderen, omdat we zien dat zij iets aan elkaar hebben. We 
willen zelf beslissen over de zorg en zelf de plek kiezen waar 
onze kinderen gaan wonen. Een plek die rustig is en op 
loopafstand van het centrum, zodat zij gewoon een keer naar 
de bioscoop kunnen of een ijsje kunnen halen.’

Lange adem
Voor zo’n initiatief heb je een lange adem nodig, weet 
Robert inmiddels. ‘Mijn zoon Gijs is nu 22. Toen hij 15 was 
raakten we voor het eerst aan de praat met andere ouders 
en gingen we in gesprek met verschillende partijen over een 
woonlocatie. Maar het is nog niet zo eenvoudig om tot iets te 
komen wat voor alle betrokkenen goed uitpakt. In het najaar 
van 2014 hoorden we dat ouders van ’t Bartelinkslaantje 
positief waren over de samenwerking met Estinea. We 
hebben regiomanager Rudi Gülink toen gevraagd om eens 
oriënterend met ons mee te denken. Dat gaf veel nieuwe 
energie.’ 

Mede-eigenaar
Estinea heeft brede ervaring met ouderinitiatieven. Rudi: 
‘Het is fantastisch om samen met enthousiaste ouders die 
een beeld hebben van hoe de zorg voor hun kind eruit moet 
zien, een woonproject van de grond te krijgen. Dat is altijd 
maatwerk. We hebben in Hengelo allerlei partijen om ons 

heen verzameld die mee wilden denken en helpen 
ontwikkelen. Bij al die gesprekken is Robert vanuit 
Tandem mee geweest. Ouders doorlopen het hele 
proces mee, zijn er mede-eigenaar van. Daarin verschilt 
een ouderinitiatief van reguliere ontwikkeltrajecten.’

Geschikte woonlocatie
Robert: ‘Inmiddels hebben we een geschikte woonlocatie in 
Hengelo gevonden: de voormalige basisschool Paus Joannes 
XXIII in Park Veldwijk. Het pand is eigendom van Welbions en 
wordt nu verbouwd tot een complex met 18 appartementen. 
Dat betekent dat we ons nu gaan buigen over de inrichting 
van het gebouw, de financiële zaken en het organiseren van 
de zorg.’
 
Voorspong
Ook daarbij ondersteunt Estinea het ouderinitiatief. Rudi: 
‘We hebben bijvoorbeeld de kosten inzichtelijk gemaakt 
en vertaald naar het dienstrooster. Het bestuur van 
Tandem heeft dit zelf onderbouwd met landelijke cijfers. 
Zo kunnen ouders als collectief gedegen keuzes maken. 
Verder is Marieke Bosch vanuit Estinea als toekomstig 
begeleider alvast aangeschoven bij het ouderinitiatief.’ 
Heel plezierig, vindt Robert: ‘Marieke is bij bestuurs- en 
donateursvergaderingen aanwezig. Ze luistert oprecht 
naar wat wij willen en helpt ons bijvoorbeeld om het 
personeelsbeleid rond te krijgen. Haar vroege betrokkenheid 
zie ik echt als een voordeel. We bouwen het contact al op en 
leren elkaar kennen. Dat geeft ons straks een voorsprong.’

Zelf verantwoordelijkheid 
nemen
Eigen regie is een van onze kernwaarden. Estinea wil dat mensen met een 
beperking en hun netwerk zoveel mogelijk zelf sturing kunnen geven aan 
hun leven. De manier waarop cliënten, ouders, maar ook medewerkers 
eigen regie voeren en ervaren is zeer verschillend. Wij zoeken daarom 
steeds opnieuw naar manieren om aan te sluiten. Niet door mensen alles 
uit handen te nemen. Wel door hun mogelijkheden te versterken om zelf 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
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Vorig jaar deden medewerkers van zes teams mee aan de pilot ‘Bieden van zeggenschap, 
regelruimte en heldere kaders’. Mariska Nipius en Daniëlle Dimmendaal zijn twee van die 
medewerkers. Ze zijn blij met de eigen regelruimte die teams hebben. ‘We kijken vaker kritisch naar 
de manier waarop we ons werk doen. Daar komen initiatieven en veranderingen uit waar wij zelf 
én cliënten van profiteren.’  

Mariska werkt aan de Vondelstraat 50 in Gendringen. Zij 
vertelt: ‘Ik zag ons TOP (team-ontwikkelplan) in de la liggen, 
vijftien pagina’s dik. Ik dacht: als we dat op een A4’tje krijgen, 
doen we er misschien ook iets mee. Dat is gelukt! Nu is het 
een werkdocument met heldere doelen. Als we een doel 
gehaald hebben, bedenken we een nieuw doel.’ 

Ruimte
‘Verder hebben we in het team geen vaste PIP (primus inter 
pares) meer. We vinden dat iedereen aan de manager terug 
moet kunnen koppelen wat er speelt. Het voelt goed om dit 
soort zaken zelf te kunnen beslissen. De ruimte om zelf keuzes 
te maken is er gewoon. Ook in het leerbeleid. We maken 
heel gericht keuzes voor trainingen waar wij op onze locatie 
behoefte aan hebben.’ 

Locatieoverleg
Daniëlle Dimmendaal werkt aan de Polstraat 4a in Aalten. 
Zij wijst erop dat cliënten heel direct die regelruimte merken: 
‘We vragen ons vaker af: waarom doen we het eigenlijk zo? 
Waarom zetten wij bijvoorbeeld alles klaar voor de koffie? 
We hebben het locatieoverleg ingevoerd waar cliënten met 
elkaar bespreken hoe zij hier samenwonen. Cliënten zetten nu 
zelf alles klaar als we koffie gaan drinken.

Bewonersvakantie? 
‘In de loop der jaren raken dingen ingesleten, je gaat ervan 
uit dat iets niet meer kan of mag’, gaat Daniëlle verder. ‘Op 
vakantie gaan bijvoorbeeld met bewoners die niet meer 
met een georganiseerde groepsreis mee kunnen. We zijn dat 
gaan uitzoeken en toen bleek dat best mogelijk. Met hulp van 
vrijwilligers, stagiaires, familieleden en maatjes hebben we 
een hartstikke leuke midweek georganiseerd.’ 

Veranderingsgezind
De winst voor het team is er zeker ook, vindt Daniëlle. ‘We 
hebben het thuiswerken ingevoerd en clusterindelingen 
veranderd. Nu vergader ik nog maar twee of drie keer per 
jaar in plaats van elke maand. Sinds de pilot zijn we meer 
veranderingsgezind. Het wordt langzaam aan gewoon dat 
we steeds dingen verbeteren.’

Inmiddels hebben zich dertien teams gemeld die ook werk 
willen maken van meer zeggenschap, regelruimte en heldere 
kaders. 

Hoort het, of helpt het?
Op 2 juni konden medewerkers van Estinea de 
inspiratiesessie Verdraaide organisaties bijwonen, 
onder leiding van Wouter Hart. Hij enthousiasmeerde 
medewerkers om in hun werk steeds oog te blijven 
houden voor waar het echt om draait: het welzijn 
van cliënten. En om zichzelf voortdurend vragen 
te blijven stellen: doen we iets omdat het hoort, of 
omdat het helpt? In november en december zijn er 
weer vier sessies, zodat zoveel mogelijk medewerkers 
de inspiratiesessies kunnen bijwonen.

Op werkbezoek gaan, netwerken, en 
presentaties, trainingen en workshops 
geven. Ervaringsdeskundigen 
Catharina van der Velde, Lies Eggink 
en Lisa Scheltens doen het inmiddels 
alsof ze niet anders gewend zijn. 
‘Mensen met een beperking hebben 
talenten. Dit is ons talent. Wij 
praten en denken vanuit onze eigen 
levenservaring op allerlei plekken mee 
over hoe mensen met een beperking 
hun talenten kunnen inzetten. Dat 
doen we binnen Estinea, maar ook op 
scholen, bij andere zorgorganisaties, 
vrijwilligersorganisaties, gemeenten en 
bedrijven.’

Catharina, Lies en Lisa werken bij 
Estinea in Team Samen Sterk, samen 
met Danny Verstallen, Bert Tenkink 
en Marcel Schamp. Catharina en Lisa 
zetten ruim een jaar geleden zelf de 
eerste stappen, waardoor het team er 
kwam. 

Iets doen
Catharina: ‘We hadden de training 
voor ervaringsdeskundigen gevolgd 
bij het LFB, de belangenorganisatie 
voor en door mensen met een 
verstandelijke beperking. Toen we in de 
trein terug zaten van een bijeenkomst 
in Utrecht bedachten we dat we in 
de Achterhoek ook iets wilden 
doen. We stuurden een mail 
naar Estinea en het LFB en die 
waren enthousiast. Nu zijn 
zes ervaringsdeskundigen 
werkzaam binnen Estinea. 
Op 7 oktober bestond Team 
Samen Sterk al weer één 
jaar!’

Kicken
‘We hebben ervoor gezorgd dat onze 
droom is uitgekomen,’ gaat Lisa 
verder. ‘Ik vind het belangrijk dat ik 
mezelf kan zijn en dat ik mijn talent kan 
gebruiken. Dat ging bij mij echt niet 
vanzelf. Op school heb ik vroeger vaak 
gehoord dat ik niks kon. Dan is het best 
kicken als je nu op je oude school een 
workshop kunt geven aan leerlingen 
die in de zorg gaan werken over hoe 
mensen met een beperking omgaan 
met social media.’ 

Klepperende knieën
Graafschap College, Kennisfestival 
Achterhoek, Saxion, Zorgkantoor, UWV, 
Vriendencafé Winterswijk, gemeente 
Aalten, ministerie van VWS en de 
Eerste en Tweede Kamer. Het is zomaar 
een greep uit de vele plekken waar 
de ervaringsdeskundigen van Team 
Samen Sterk het afgelopen jaar hun 
verhaal deelden. Soms is dat best 
spannend, vindt Lies: ‘Ik sta echt nog 
wel eens met klepperende knieën te 
presenteren. Maar ik vind het gewoon 
heel belangrijk om te laten 

zien dat mensen met een beperking 
ook talenten en mogelijkheden 
hebben.’

Filmpje
Catharina, Lies en Lisa vinden 
dat ze als ervaringsdeskundigen 
een belangrijke rol hebben in de 
samenleving. Dat is ook de boodschap 
van het filmpje dat Team Samen Sterk 
maakte. Catharina: ‘Door over onze 
eigen ervaringen te vertellen zorgen we 
ervoor dat mensen zonder beperking 
meer weten over wat leven met een 
beperking inhoudt.’ Lisa: ‘Zo willen we 
bereiken dat ook andere mensen met 
een beperking de kans krijgen om hun 
talent in te zetten en droom waar te 
maken.’ Lies tot slot: ‘En we trainen 
mensen met een beperking die ook 
ervaringsdeskundige willen worden, 
zodat we op nog meer manieren en 
plekken ervaringen kunnen delen.’ 

Bekijk ook het filmpje van Team Samen 
Sterk op www.estinea.nl.

THEMA: EIGEN REGIE

‘Presenteren is ons talent’

Thema
Eigen 
regie

Ervaringsdeskundigen:

‘Keuzes maken voelt goed’
Medewerkers:
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Tom & Tjerk 
aan het 

werk

Ruim twee jaar geleden 
maakten Tom Overkamp en 
Tjerk Nijhuis de eerste film 
over meedoen bij Estinea. 
Inmiddels hebben ze er al 
drie gemaakt. De mannen 
blijken natuurtalenten. 
Tom interviewt mensen 
met het grootste gemak. 
Tjerk blijft wat meer op 
de achtergrond. Daar is 
weinig aan geacteerd. 
‘Buiten het zicht van de 
camera gaan we net 
zo met elkaar om als 
voor de camera.’ 

2GESPREK 

Tjerk: Als we ergens gaan filmen, komen 
mensen vaak naar mij toe. Dan zeg ik: 
vraag maar aan Tom, die weet veel 
beter wat we gaan doen dan ik.

Tom: Jij voelt mij goed aan en ik jou. 
Toen we bij basisschool De Bosmark 
aan het filmen waren, heb ik jou zelfs 
aan het werk gezet.

Tjerk: Ik stond er tijdens het filmen 
volgens jou een beetje doelloos bij. 
Toen gaf je mij de opdracht om papier 
te gaan ophalen. We werken met een 
script, maar daar geef jij altijd je eigen 
draai aan.

Tom: Tegen jou kan ik dat zeggen, we 
kennen elkaar best al lang. Ik kwam 
vijf jaar geleden stage lopen bij het 
Servicecluster in het Centraal Bureau 
en jij was daar begeleider.

Tjerk: We hadden meteen een klik. 
Eigenlijk hebben we altijd veel lol 
samen. 

Tom: Misschien heeft communicatie-
adviseur Anne-Marieke Vreeman ons 
daarom wel gevraagd of wij de filmpjes 
wilden gaan maken. Ik vind het heel 
leuk en fijn om dat met jou samen te 
doen. Zo gebeurt er meer en we kunnen 
elkaar helpen.

Tjerk: Ja, gelukkig help je mij als ik er 
niet uitkom. Ik moet altijd eerst een 
paar keer oefenen en dan sta ik bij de 
opnames nog te stotteren en hakkelen. 
Jij niet, jij begint gewoon. Daar ben ik 
best jaloers op.

Tom: Ik schud gewoon iets uit mijn 
mouw, maak mijn eigen vragen. Leuk 
dat je daar jaloers op bent. Maar soms 
floept er ook wel eens iets uit waarvan 
ik later denk: dat was misschien toch 
niet zo’n handige vraag. 

Tjerk: Wanneer was dat bijvoorbeeld?

Tom: Nou, toen we bij Lars waren. Hij 
zit in een rolstoel en het lijkt alsof hij 
heel weinig kan. Toen vroeg ik of hij zijn 
handen kan gebruiken.

Tjerk: Dat vind ik juist een goede vraag! 
Iedereen die Lars ziet vraagt zich dat af, 
en jij durft de vraag gewoon te stellen. 
Dat is toch mooi!

Tom: Ik vind het ook mooi om te zien 
wat Lars allemaal kan. Hij zit in een 
rolstoel en is heel erg beperkt, maar 
veegt wel de stoep en maait het gras. 
Eigenlijk is dat precies waarom we 
die filmpjes maken, toch? We willen 
dat iedereen ziet hoe mensen met een 
beperking mee kunnen doen.

Tjerk: Precies. En we laten zien dat het 
soms best lastig en eng is om nieuwe 
dingen te proberen. 

Tom: Ja, de moeder van Linda vertelde 
eerlijk dat ze het in het begin best 
een beetje spannend vond dat Linda 
op een basisschool ging werken. Nu 
ze ziet hoe leuk Linda het vindt, is ze 
hartstikke trots.  

Tjerk: We zijn ondertussen al op heel 
wat locaties geweest om te filmen. Op 
die plekken zouden we anders nooit 
komen.

Tom: Zo kunnen mensen de 
verschillende onderdelen van Estinea 
goed zien. De een doet mee met een 
eigen autootje, een ander trekt er met 
een vrijwilliger op uit met de duofiets 
en weer een ander doet mee met een 
spraakcomputer of helpt mee de was 
opvouwen. 

Tjerk: Wat vind jij, hebben we inmiddels 
alles wel verteld en laten zien?
 

Tom: Nou, ik zou nog wel eens een 
hele dag op een woonlocatie willen 
draaien. Zo kunnen we ook laten zien 
wat begeleiders er allemaal omheen 
doen. Dat ze van alles in Cura moeten 
zetten bijvoorbeeld, of dat ze de taxi 
regelen. Een filmpje maken waarin we 
door de ogen van begeleiders kijken, 
dat lijkt me nog wel wat.

Tjerk: Dat vind ik een goed idee! 
Misschien kunnen we het eens 
bespreken met Anne-Marieke,  
Wim (regisseur, red.) en Patrick  
(cameraman, red.).

Tom: Als je een filmpje maakt hoef 
je tenminste geen dure woorden te 
gebruiken, maar kun je het gewoon 
laten zien. 

Tjerk: Trouwens, de filmpjes die we 
gemaakt hebben zijn al door veel 
mensen gezien. Krijg jij daar ook zo’n 
leuke reacties op?

Tom: Ja, ik word zelfs herkend op 
straat. Mensen houden mij aan en gaan 
dan een praatje met mij maken. Laatst 
was ik bij mijn broer in Nijmegen toen 
iemand op straat ineens tegen mij zei: 
hé, jij bent Tom! 

Tjerk: Haha, klopt dat was mijn oom! Ik 
krijg ook leuke reacties. Bijvoorbeeld 
van nieuwe medewerkers van Estinea 
die de filmpjes hebben gezien tijdens de 
introductiebijeenkomst.

Tom: We zijn dus best een beetje 
beroemd!

Nieuwsgierig geworden?

De filmpjes die Tom & Tjerk maakten 

voor Estinea en voor Stichting 

Vrienden van Estinea zijn allemaal te 

zien op www.estinea.nl.

12 Estinea magazine Oktober 2016  13



Prokkelen maar…
Samen iets doen en elkaar zo beter leren kennen. Dat is de gedachte achter Prokkel. 
Van 6 tot en met 11 juni werden in heel Nederland prikkelende ontmoetingen 
georganiseerd tussen mensen met en zonder beperking. Eén week in het jaar 
als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Met als doel om (blijvende) 
verbindingen te maken tussen mensen, bedrijven en organisaties. Estinea is 
sinds dit jaar full partner van stichting Prokkel. Op deze pagina’s een 
kleine greep uit de vele Prokkelactiviteiten.

PROKKELEN MAAR...

Dé landelijke aftrap van de Prokkelweek: de 
ProkkelSterrenslag in Utrecht. Een sportieve 
dag die draaide om samenwerken, gezelligheid 
en elkaars mogelijkheden ontdekken. Aan 
de start stonden tachtig enthousiaste teams. 
Zeven cliënten van Estinea gingen samen met 
medewerkers van Nuon de uitdaging aan én 
wonnen de 1e prijs!

ProkkelSterrenslag

Bewoners van De Kalter in Haaksbergen 
kregen een rondleiding bij hun onderburen 
van de Rabobank. Daarna lieten zij zelf hun 
appartementen zien en was er koffie, thee en 
zelfgebakken cake. Er zijn mooie verbindingen 
gelegd: van uitnodigingen om samen naar de 
hockeyclub te gaan tot gezellig samen lunchen.

Onderburen Rabobank op visite

Je interesses en talenten presenteren in een 
pitch. Marcel, Lies, Danny, Catharina, Lisa en Bert 
deden het. Zij lieten lokale bedrijven, gemeente 
Aalten, gemeente Oost Gelre en het UWV zien 
hoe belangrijk de inzet van talenten van mensen 
met een beperking is. De ProkkelPitch heeft al wat 
opgeleverd: Lies werkt inmiddels twee dagen in de 
week als vrijwilliger in de ouderenzorg en Bert één 
ochtend in de week bij de kinderboerderij in Aalten. 

ProkkelPitch

Michel, Gonda en Ellen liepen een dagje mee bij 
Sodexo in Hilversum, dat de catering verzorgt 
voor de NOS en NPO. De stagiaires scanden zo’n 
500 lunches en gingen natuurlijk met BN’ers op 
de foto. Lemanthia, Johan en Frank liepen stage 
bij de Eerste en Tweede Kamer. Lisa en Marcel 
mochten een dagje mee kijken bij het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En Henk 
en Helmoet hadden een leerzame dag bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Anne liep 
stage bij de dierenarts van Dierenopvangcentrum 
Enschede. Ze deed dat zo goed dat ze voortaan 
elke week twee dagen gaat helpen! 

Nationale Prokkelstagedag

Als afsluiter van de Prokkelweek stond 
de jaarlijkse sportdag van Estinea op het 
programma. Een sportieve dag met leerlingen, 
leraren en directeuren uit het basis- en speciaal 
onderwijs, vrijwilligers van de plaatselijke 
voetbalvereniging én mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Sportdag Estinea

Kijk voor meer foto’s en verhalen op 
de website van Estinea of op onze 

Facebookpagina!
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IN BEWEGING

Meedoen 
in Berkelland 
Bij Careaz J.W. Andriessen in Borculo werken zeven mensen met 
een beperking. Maycel en Celeste werken al een tijdje zelfstandig 
in het woonzorgcentrum voor ouderen, met begeleiding op 
afstand van Estinea. Ze doen bijvoorbeeld boodschappen en 
cateringwerk in het Grand Café. Die samenwerking beviel zo 
goed dat Sharisse, Jantine, Melanie, Nicky en Jordy sinds een half 
jaar ook een participatieplek hebben bij Careaz. Zij werken er 
elke maandag en worden dan ter plaatse ondersteund door een 
begeleider van Estinea. Celeste (rechts op de foto): ‘We hebben 
veel contact met bewoners en begeleiders. We genieten van het 
werken hier, en de bewoners genieten van ons!’ 

Maatschappelijke aanvulling
Op maandagochtend halen Jantine en Melanie bewoners op 
voor het muziekuurtje. Daarna zijn er genoeg andere dingen 
te doen: stofzuigen, de was vouwen, de vaatwasser uitruimen, 
de schone vaat terug naar de afdelingen brengen en de koffie 
verzorgen. Halverwege de middag dekt Sharisse (links op de 
foto) de tafels in het Grand Café: ‘Dan kunnen de mensen hier 
vanavond lekker brood eten.’ Eline Vaags van Careaz, is blij met 
de samenwerking met Estinea: ‘Maatschappelijk gezien is dit een 
mooie aanvulling. Cliënten van Estinea dragen bij aan de goede 
sfeer in ons woonzorgcentrum. In het begin was het soms wel 
even lastig, want wat kan iemand wel en niet? Dat hebben we al 
werkende samen ontdekt. Nu verloopt de samenwerking met de 
cliënten en begeleiders van Estinea prima.’

Burenhulp
Estinea heeft in Berkelland meerdere participatieprojecten. Ook 
bij kinderboerderij en evenementenlocatie Hof van Eckberge 
verrichten mensen met een beperking hand- en spandiensten. 
En vanuit onze locaties voor werk en activiteiten in De Huve, 
de Mallumse Molen en de Synagoge verlenen cliënten 
burenhulpdiensten, zoals glas en oud papier ophalen. ‘Niet 
iedereen kan buiten de deur werken, daarom halen we ook 
werk naar binnen’, vertelt participatiecoach Ineke Dervishaj. 
‘We nodigen bijvoorbeeld basisschoolleerlingen uit voor 
voorleessessies en we doen werkzaamheden voor ondernemers 
uit de buurt, zoals flyers vouwen en stickers plakken. Ondernemers 
en organisaties in Berkelland weten ons steeds beter te vinden!’
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Veel talent in de Achterhoek blijft nog onbenut. Vooral van mensen die naast hun talenten een 
beperking hebben. Daar wil bind! wat aan doen. bind! is een snel groeiend netwerk van werkgevers 
die kansen willen creëren voor Achterhoekers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe? Door 
werkgevers te informeren en inspireren. Estinea heeft zich als founder verbonden aan bind!.

Het kabinet en sociale partners hebben afgesproken dat 
er eind 2025 125.000 banen zijn gecreëerd voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze zomer maakte 
staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bekend dat eind 2015 21.057 van deze 
banen zijn gerealiseerd. De doelstelling voor de eerste twee 
jaar is daarmee behaald. 

Werkgevers willen wel
Een prachtig resultaat, toch? Jenny den Hertog, projectleider 
van bind!: ‘Jazeker, maar de cijfers van het eerste kwartaal 
van 2016 laten al weer een dip zien. We kunnen dus niet 
achterover gaan leunen. Met bind! willen we meer werkgevers 
over de streep trekken om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Veel werkgevers willen dat wel, maar hebben 
ook vragen: wat kan de inzet van iemand met een beperking 
mijn bedrijf opleveren? Wat betekent het voor de andere 
medewerkers? Hoe zit het met de wet- en regelgeving? En 
hoe zorg ik voor een goede match?’

Platform
Het in juni gelanceerde bind! biedt een platform aan 
werkgevers waar zij praktische informatie kunnen vinden,  
vragen kunnen stellen aan andere werkgevers en hun 
‘best practices’ kunnen delen. Jenny: ‘Het idee is dat 
werkgevers elkaar informeren en inspireren om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk kansen te 
geven. Dit gebeurt zowel online als tijdens evenementen 
die we organiseren, zoals workshops, business meetings en 
bedrijfsbezoeken.’

Founder
bind! is gestart als een initiatief van de Achterhoekse 
Sociale Werkbedrijven. Inmiddels hebben zich elf founders 
aangesloten, die het gedachtengoed van bind! actief 
uitdragen. Estinea is een van die founders. Bovendien heeft 

bestuurder Beatrijs van Riessen zitting genomen in het bestuur 
van bind!: ‘We hebben veel ervaring met het begeleiden en 
ondersteunen van mensen met een beperking. Het zit in ons 
dna dat we kansen creëren en talenten tot hun recht laten 
komen, zodat mensen mee kunnen doen in de samenleving. 
Als we anderen kunnen stimuleren en motiveren om hetzelfde 
te doen, zetten we ons daar graag voor in.’

Jenny hoopt dat over een jaar zo’n honderd werkgevers 
zich als partner aan bind! hebben verbonden: ‘Als al die 
werkgevers ook hun eigen netwerk er vervolgens bij gaan 
betrekken, ben ik ervan overtuigd dat we echt een beweging 
op gang kunnen brengen.’ 

Werk maken van 
bijzondere talenten

Partner worden van bind!
Alle bedrijven en organisaties die willen investeren 
in maatschappelijk verantwoord ondernemen 
kunnen voor 950 euro per jaar partner worden 
van bind!. Dat kan heel wat opleveren: talentvolle 
medewerkers, een hoger rendement én een 
positief effect op klanttevredenheid, imago 
en onderscheidend vermogen. Kijk voor meer 
informatie op www.platform-bind.nl.

Productiemanager Frank Wevers van Virupa Visual Solutions 
weet uit ervaring wat het oplevert om iemand met een 
afstand tot de arbeidsmarkt binnen het bedrijf te hebben. 
Christian de Jong ging in de zomer van 2015 met begeleiding 
van Estinea aan de slag bij deze sociale werkgever in 
Aalten. Wat startte als een werkervaringsplek werd na drie 
maanden omgezet in een reguliere werkplek. Christian kreeg 
een contract en maakt nu bijna een jaar deel uit van het 
productieteam. 

Frank Wevers: ‘Virupa is specialist op het gebied van in- 
en outdoor shoppingsigning, huisstijlimplementatie en 
bewegwijzering. We produceren praktisch alles in eigen huis. 
Ons productieteam bestaat in totaal uit zo’n veertig mensen. 
Christian werkt in een team met vijftien collega’s. Hij begint 
de dag met vaste werkzaamheden, want hij heeft structuur 
nodig. Hij leegt alle containers en maakt de werkvloer netjes. 
Daarna doet hij regulier productiewerk: profielen tapen, 

spullen inpakken, en sinds kort kan hij ook de buigmachine 
bedienen. Zijn tempo is misschien iets lager, maar hij levert 
echt een volwaardige bijdrage aan het productieproces. 

Getroffen
Ik denk dat dit op heel veel plekken in het bedrijfsleven kan. 
Je moet wel naar de lange termijn kijken, de tijd nemen om 
elkaar te leren kennen. Christian reageert anders op dingen, 
neemt alles wat je zegt heel letterlijk. In het begin was 
dat even wennen. Wij begeleiden Christian met meerdere 
mensen, waardoor hij altijd bij iemand terecht kan en het 
niet veel tijd kost van één medewerker. Als het hectisch is 
en hij komt binnen, begint Christian gewoon te werken. Hij 
biedt ook uit zichzelf aan om te helpen als collega’s het druk 
hebben. Wij hebben het enorm met Christian getroffen. Hij 
komt hier drie dagen in de week met zoveel plezier naar toe. 
Zo’n werknemer gun ik iedereen!’ 

‘Dit moet iedere 
werkgever willen’

Virupa Visual Solutions

Christian: 
‘Ik vind dat ik leuk werk heb 
bij Virupa en ben blij dat ik 
fijne collega’s heb die mij 

begeleiden’
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LACCS in het kort
De LACCS-visie is ontwikkeld door Karin de Geeter 
en Kirsten Munsterman. LACCS staat voor: lichamelijk 
welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende 
tijdsbesteding. Centraal in de visie staat een goed leven 
voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. 
Om een goed leven vorm te geven is het noodzakelijk 
om te weten wat het niveau/de belevingswereld van een 
cliënt is. 

Ontwikkelingsdenken
In de LACCS-visie wordt uitgegaan van drie 
ontwikkelingsfasen: de sensatiefase, de klikfase en 
de begrijpfase. Mensen met ernstige verstandelijke 

beperkingen functioneren veelal in de sensatie- en 
klikfase. In de sensatiefase draait het om het waarnemen 
van zintuiglijke sensaties. Je voelt, ruikt of hoort 
iets, zonder dat je daar bepaalde verwachtingen of 
gedachten bij hebt. Je ervaart vooral of het prettig is of 
niet. In de klikfase is er méér dan het zintuiglijk ervaren. 
Je verwacht, denkt of weet er gelijktijdig iets bij. Je hoort 
niet alleen een hard geluid, maar je weet ook dat het 
een helikopter is. Je ziet niet alleen de vrijwilliger, maar 
je verwacht ook dat je nu gaat zwemmen. Als je weet in 
welke ontwikkelingsfase iemand zit, kun je gedrag beter 
begrijpen. Dat geeft je handvatten om de ondersteuning 
op de LACCS-gebieden vorm te geven.

‘Ouders willen dat hun 
kind zich lekker voelt’
Voor mensen met een ernstige meervoudige beperking betekent een goed leven 
dat het ‘goed voor elkaar is’ op vijf gebieden: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, 
communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Dit wordt kortweg de LACCS-visie 
genoemd. Bij Estinea hebben we deze visie omarmd. De ondersteuning die we 
bieden aan mensen met een ernstige meervoudige beperking is gericht op het 
vergroten van hun belevingswereld en het versterken van een goed leven. Alle 
betrokken medewerkers volgden een tweedaagse introductiecursus LACCS. 
Vier medewerkers deden hierna de post-HBO-opleiding LACCS. Zij namen deze 
zomer hun diploma in ontvangst. 

Anne van Dillen, Anke Schuurman, 
Janien Verbeek en Mariska de Vries 
zijn blij dat ze hun LACCS-diploma op 
zak hebben. Alle vier ondersteunen ze 
al vele jaren mensen met een ernstige 
meervoudige beperking. Wij spraken 
met Anke, Janien en Mariska. De 
opleiding heeft hen veel gebracht. 

Focus verbreed
Anke: ‘In het contact met iemand met 
een ernstige meervoudige beperking 
is het belangrijk dat je kleine signalen 
leert zien en daar adequaat op 
reageert. Ik ben me er bewuster van 
dat alle vijf de LACCS-gebieden daarbij 
relevant zijn. Bijvoorbeeld: iemands 
tanden moeten niet alleen schoon 
gepoetst zijn, ook het contact tijdens 
het poetsen moet goed zijn zodat de 
cliënt alert en ontspannen kan zijn. Ik 
kijk nog meer naar de samenhang en 
heb mijn focus verbreed.’

Loskomen
Mariska benadrukt dat LACCS geen 
nieuwe werkwijze is of extra tijd kost: 
‘LACCS brengt juist veel dingen die we 
al doen samen in één methodiek. Ik 
vraag me als begeleider steeds weer 
af: wat heb ik vandaag nodig om in te 

kunnen spelen op wat ik zie? Zo kom 
je los van dingen die je soms al jaren 
doet en heb je ideeën die zo simpel 
lijken, dat je je afvraagt ‘waarom heb 
ik hier niet eerder aan gedacht?’. Ik 
ben bijvoorbeeld minder druk met 
het bedenken van stimulerende 
tijdsbesteding. Cliënten doen op hun 
eigen niveau gewoon mee met de was 
opruimen, aardappels wassen of de 
planten buiten water geven.’ 

Goed leven-gesprek 
Janien: ‘Het krachtige van LACCS is 
dat je als begeleider niet alleen op 
je eigen kompas vaart, maar samen 
optrekt met iedereen die betrokken 
is bij een cliënt: ouders, begeleiders, 
de gedragskundige, de arts. Ouders 
willen gewoon dat hun kind zich lekker 
voelt. In een goed leven-gesprek 
bespreek je met elkaar of dat gevoel 
er is. Je bespreekt wat je ziet, bevraagt 
elkaar en kijkt wat mogelijk nog beter 
kan. Dat is niet altijd makkelijk, want 
soms ‘bijten’ de LACCS-gebieden 
elkaar. Als een cliënt door insulten 
meer medicijnen nodig heeft, kan 
hij daardoor minder alert zijn. Dat 
bespreek je en vervolgens maak je 
keuzes die voor iedereen helder zijn.’

Kennis 
delen
Tijdens hun 
opleiding 
maakten Anke, 
Anne, Mariska en 
Janien verschillende 
opdrachten. Die 
opdrachten waren 
allemaal toepasbaar in 
de praktijk en hadden direct 
meerwaarde voor cliënten. 
Anke: ‘In onze eigen teams hebben 
we hiermee al iets op gang gebracht. 
Collega’s staan ervoor open om de 
ondersteuning vorm te geven volgens 
de LACCS-visie.’ Mariska: ‘Dat willen we 
ook op andere plekken binnen Estinea 
realiseren. Samen met gedragskundige 
Lot de Swart ontwikkelen we 
een leerlijn zodat we onze kennis 
kunnen delen.’ Janien: ‘Wij kunnen 
bijvoorbeeld een rol vervullen bij de 
scholing van nieuwe medewerkers of 
als leercoach medewerkers en teams 
ondersteunen. Wil je advies of sparren, 
neem dan gerust contact op met een 
van ons!’ 

ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT
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Stichting Vrienden werft voor 
beweeg- en beleeftuin 
Slaadreef  

Estinea behoort tot de top 3 van best scorende gehandicaptenzorgorganisaties in Nederland 
als het gaat om goed werkgeverschap. Met een gemiddelde van 7,7 bij de laatste 
medewerkerraadpleging waren we genomineerd voor de titel Beste Werkgever van 2016. 
Bestuurder Beatrijs van Riessen: ‘De nominatie was al één groot compliment. Met deze mooie 
derde plaats bewijzen we opnieuw dat we in onze branche tot de top van beste werkgevers 
behoren. Daar zijn we met z’n allen geweldig trots op!’ 

Ieder jaar nomineren Effectory en Intermediair de Beste 
Werkgevers van dat jaar. Estinea was een van de vijftien 
kanshebbers in de categorie non-profit organisaties met 
minder dan 1.000 medewerkers. In de overall categorie ‘non-
profit’ eindigden we op een verdienstelijke negende plek. De 
top vijf in de gehandicaptenbranche wordt gevormd door: 
NSDSK (8,2), JP van den Bent (8,1), Estinea (7,7), Stichting 
Prisma (7,3), en Driestroom (7,3). 

Bevlogen en betrokken
Wat is het geheim van goed werkgeverschap? Guido Heezen, 
oprichter van Effectory: ‘Succesvolle organisaties scoren 
aantoonbaar goed op bevlogenheid en betrokkenheid.’ Dat 
het daarmee bij Estinea goed zit, bewijst de score van 8,6.

Kernwaarden nageleefd
De medewerkersraadpleging laat ook zien dat medewerkers 
zich herkennen in de kernwaarden van Estinea: Midden in 
de samenleving, Oprechte aandacht, Vakmanschap en 
Eigen regie. ‘Medewerkers leven de kernwaarden actief na’, 
aldus Suzanne Mancini van Effectory. De hoge scores op de 
stellingen die aan medewerkers zijn voorgelegd, laten dat zien.’

Positieve uitwerking
Beatrijs: ‘De scores laten zien dat de kernwaarden in onze 
genen zitten. Natuurlijk realiseren we ons dat medewerkers 
hun werk ook geregeld als best zwaar en lastig ervaren. En als 
organisatie hebben we niet altijd een passend antwoord klaar. 
Maar de meeste medewerkers zijn tevreden en dat heeft een 
positieve uitwerking op al die mensen die wij ondersteunen en 
met wie we samenwerken.’ 

Estinea in top 3 
gehandicaptenzorg 

Beste Werkgever 2016

• Binnen mijn team worden cliënten gestimuleerd 
om mee te doen in de maatschappij (score 7,8);

• Mijn team brengt mensen met en zonder 
beperking met elkaar in contact (score 7,4);

• De relatie tussen cliënt, familie en de 
zorgprofessional staat centraal (score 7,9);

• Binnen mijn team is er oog voor de persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten  
(score 7,8);

• Cliënten worden gestimuleerd om zelf keuzes te 
maken (score 7,9);

• Cliënten krijgen de ruimte om mee te beslissen 
over de zorg (score 7,4);

• Binnen het team spelen we in op de behoeften 
van cliënten (score 7,7), we luisteren 
naar cliënten (score 7,6) en we leven het 
ondersteuningsplan na (score 7,5).

Een tuin waarin je volop kunt bewegen én beleven. Samen 
met je ouders, familie, vrijwilliger, begeleider, andere cliënten 
en buurtbewoners. Gewoon dicht bij huis lekker bezig kunnen 
zijn, genieten van de natuur en van de mensen om je heen. 
Stichting Vrienden van Estinea wil die droom waarmaken en 
start een wervingsproject voor een beweeg- en beleeftuin 
aan de Slaadreef in Aalten.

Aan de Slaadreef wonen 48 mensen met een ernstige 
meervoudige beperking. Voor het realiseren van de beweeg- 
en beleeftuin is geen reguliere financiering. Stichting Vrienden 
van Estinea wil helpen de tuin te realiseren. 

Ervaringen
Begeleider Nienke Geven: ‘De mensen die hier wonen, leren 
en leven belevingsgericht. Alles draait om ervaringen. Die 
ervaringen doen zij alleen op als hen motorisch, zintuiglijk 
en in contact met anderen iets aangeboden wordt. In de 
begeleiding passen we dit toe bij dagelijkse dingen zoals 
wassen en eten. Naar buiten gaan om te wandelen of op een 
andere manier bezig te zijn, hoort daar ook bij. Een beweeg- 
en beleeftuin zou fantastisch zijn, omdat er altijd iets te zien, te 
doen en te beleven is.’

Toestellen en groen
In de beweeg- en beleeftuin komen toestellen te staan 
waarmee cliënten oefeningen kunnen doen. Denk 
bijvoorbeeld aan een rolstoelschommel, een trapje, en aan 
verschillende ondergronden waarop cliënten hun evenwicht 
kunnen oefenen. Verder komt er veel groen om mensen te 
laten genieten van planten, bloemen en insecten. ‘Beleven zet 
mensen in beweging’, vertelt fysiotherapeute Liane Brouwer. 
‘De draagkracht van mensen met een ernstige meervoudige 
beperking is beperkt. Dat zij straks dicht bij huis buiten kunnen 
bewegen en beleven is heel waardevol. Buiten beweeg je op 
een heel andere manier dan binnen. Als fysiotherapeute zal ik 
zeker vaak beweegactiviteiten uitvoeren in de tuin.’ 

Voor iedereen
De beweeg- en beleeftuin is voor iedereen van 7 tot 80 jaar en 
brengt mensen bij elkaar. Nienke: ‘De beweeg- en beleeftuin is 
straks voor iedereen toegankelijk. Wij gaan ons ervoor inzetten 
dat ook ouders en familieleden, kinderen van basisscholen 
uit de buurt, en bijvoorbeeld ouderen die hier vlakbij wonen 
gebruikmaken van de tuin. Zo hebben cliënten op een 
natuurlijke manier contact en doen zij mee in de samenleving.’

Van iedereen
Stichting Vrienden van Estinea zamelt geld in om de beweeg- 
en beleeftuin van de grond te krijgen. ‘We doen daarbij ook 
een beroep op ouders, familieleden, begeleiders en vrijwilligers 
om een bijdrage te leveren’, vertelt coördinator sponsoring en 
fondsenwerving Gerrit van Veen. ‘Dat kan in de vorm van een 
financiële bijdrage zijn of door zelf de handen uit de mouwen 
te steken bij de aanleg of straks bij het onderhoud van de 
tuin.’

Help mee!
De totale kosten voor de beweeg- en beleeftuin bedragen  
€ 90.000. Help jij mee? Word dan Vriend van Estinea en  
doe een donatie door het formulier in te vullen op  
www.vriendenvanestinea.nl. Of neem contact op met  
Gerrit van Veen als je op een andere manier wilt bijdragen, 
telefoon 06 16521495.
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Cliënten vertellen:

GUUS: zelfstandig kan fietsen omdat ik een damesfiets 

heb     GONDA: mijn eigen mening heb     RIKIE: goed 

zes kan gooien bij mens-erger-je-niet     MARA-LISA: 

gitaar kan spelen     JAN: het gras kan maaien     WENDY: 

mijn rijbewijs heb     MARTIJN: goed kan dansen     HANNIE: 

zelf geld kan pinnen bij de bank     BART: boodschappen 

kan doen     GERARD: kan drummen      CHRISTEL: zelfstandig op 

vakantie ga met mijn vriend      ANNIE: werk bij de Firma Grau     SYLVIA: 

alleen naar de tandarts ga     RON: mooie foto’s maak     DIKE: goed kan tekenen     

PETRA: zelf mijn haren en gezicht kan wassen     MICHEL: mijn vader heb leren kennen     

MARLEEN: goed op het keyboard speel     PAULA: kan breien op de Bettekamp     PAUL: goed kan computeren      BRAM: voor het eerst alleen 

op vakantie ga     FREDDIE: voor mijn vogels kan zorgen     KARIN: nieuw werk heb met koeien     ROY: op mezelf woon     ELLEN: voor mezelf 

op kom     REMCO: naar kickboksen kan     IRIS: kan paardrijden     JOOST: braille kan lezen     WENDY: zelf mijn bed kan opmaken     ERNA: 

cadeautjes kan halen voor familie en vrienden     MAICO: trekkers kan fiksen     SHARON: zelfstandig boodschappen kan doen     EDDY: mijn 

oksels kan scheren     JANAH: creatief bezig kan zijn     DON: op de Klaproosstraat woon en dat het goed met mij gaat     HANNEKE: sterker 

en minder onzeker ben geworden     HENNIE: mijn tanden kan poetsen     VINCENT: goed advies kan geven aan de klanten die in mijn winkel 

komen     ELLEN: zelf mijn appartement schoonmaak     BRIGITTA: leer om te gaan met mijn IPad en smartphone     CHARLES: de vuilnis 

zelf weg doe     MAAIKE: zelf kan koken in mijn eigen appartement     GERRIT: spijkers kan uithalen      REGIEN: zelf een mail kan versturen     

SYLVIA: de huishouding kan doen     TIM: goed kan werken     RIANNE: een goede misdienaar ben     MICHEL: geen woedeaanvallen meer 

heb     RONALD: de tv en radio kan aan- en uitzetten     JANNIE: de afwasmachine kan uitpakken      MAAYKE: mijn creativiteit kan delen 

met een ander     SUBANDI: voor mijn eigen huisdier zorg     TOM: zelfstandig kan reizen met de trein     PAULA: mij zelf goed kan verzorgen     

MARIEKE: goed kan praten met de begeleiders     BRAM: helemaal alleen mijn eigen boodschappen doe      JANINE: alleen naar de dokter 

ga     MARIEKE: zelf kan computeren     RON: met mijn nieuwe mobiele telefoon foto’s maak     GIJS: op de zitmaaier werk     WIJNAND: 

mijn appartement gezellig kan maken     SUSAN: mooie tekeningen, schilderijen en muziek maak     MARK: zelf filmpjes van ‘Knight Rider’ 

op mijn tablet kan kijken     STEFANIE: veel dingen zelfstandig kan     RIET: bewoners in het zorgcentrum help met de koffie     SOPHIE: 

babykaartjes maak voor de verkoop bij Top Art     SYLVIA: boodschappen kan halen     BIANCA: goed kan tafeltennissen      HERMAN: mijn 

kamer zelf poets     HANNIE: goed kan werken     ROCKY: met de zitmaaier kan werken     DRIKE: op vakantie ga met Buitenhof     JOKE: 

naar het werk fiets, vooral met dit lekkere weer     MICHEL: de Kramprun uitloop     JANNIE: aardappels kan schillen     TIM: mijn theorie-

examen heb gehaald     ELLEN: voor me zelf spulletjes in het dorp kan kopen     CAROLIEN: zelfstandig in mijn appartement in Dinxperlo 

woon      BRIGITTA: een magnetron heb gekocht     GERRIT: plankjes kan zagen     JOLANDA: lekker vroeg naar bed ga, want morgen ben ik 

vrij     HARMIEN: op mijzelf woon en niet meer bij mijn ouders     GUUS: goed kan lezen, schrijven en zwemmen met andere mensen     INGE: 

in de tuin kan werken en hout kan bewerken     JAN: boodschappen kan doen     SIBOLT: kan tuinieren, snoeien en trottoirs schoonhouden 

in Varsseveld     PAULA: dat ik mijn eigen gang ga     JOYCE: al een beetje zelfstandig kook en dit nog verder ga leren     MATHILDE: grapjes 

kan maken     PATRICK: andere mensen kan helpen     JOKE: good praoten kan     YVONNE: als ik een liedje hoor, gelijk weet wie het zingt 
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Ik ben trots 
dat ik…


