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Watermolen draait rond en rond 
De watermolen in Eibergen draait in de zomer iedere dag. Anita Brugman zorgt 
daarvoor, samen met haar collega’s van Werk en Activiteiten Mallumsemolenweg. 
Anita: ‘Op dinsdag help ik altijd mee om de molen aan te zetten. Ik doe het luik voor 
het raam open of dicht. Of ik verschuif de balk, zodat het water door het rad kan 
stromen en gaat draaien. Als we ’s ochtends de koffie op hebben, zetten we de molen 
aan. ’s Middags na de koffie zetten we ’m weer uit. Op donderdag haal ik vaak het 
onkruid weg tussen de tegels bij de molen. Aan het eind van de dag is er geen sprietje 
meer te zien!’ 

‘De molenaars zijn blij met onze hulp’, zegt Anita trots. ‘We krijgen ieder jaar een 
diploma. Daar staat op hoeveel rondjes het rad heeft gedraaid. In 2014 was dat 
446.731 keer!’ 

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

Deze zomer vierde Estinea haar 12½-jarig jubileum. Op 1 januari 2003 gingen STD en 
De Slaaborg op in één organisatie met de naam Estinea. In de documenten van toen las ik 
veel herkenbaars: vraaggestuurd werken, de cliënt heeft de keuze, de medewerker heeft een 
opdracht. Thema’s die ook nu nog centraal staan bij Estinea. Niet omdat het ons niet lukt, 
integendeel. Van cliënten, familie en samenwerkingspartners horen we juist dat we hier heel 
ver in zijn. Alleen, het is nooit af.

Eigen regie
Werken vanuit zeggenschap en eigen regie van mensen met een beperking. Niet 
overnemen, maar waar nodig aanvullen en het eigen netwerk versterken. In de praktijk 
is het soms behoorlijk ingewikkeld. Daarom blijft het onze volle aandacht houden. We 
blijven op alle mogelijke manieren bewegen, ontwikkelen en vernieuwen.  

Voorop lopen
Als anderen ervaren dat we ons werk goed doen, zijn we daar natuurlijk blij mee! 
We zijn verguld met het compliment van Vilans (pagina 15) dat we voorop lopen in 
Nederland met ons verbeterde ondersteuningsplan. Met de positieve verhalen van 
wijkbewoners die vinden dat we iets voor hen betekenen (pagina 12  en 16). Maar 
vooral met het verhaal van Lisa. Zij vertelde in het managementteam hoeveel 
groter haar wereld is geworden nu ze als ervaringsdeskundige andere mensen 
met een beperking traint die hun netwerk willen versterken. Ze presenteerde 
zelf een voorstel om dit binnen Estinea te gaan borgen (pagina 6). Nee, het 
werken aan meer eigen regie is nooit af. Maar het zorgt wel voor het enige juiste 
perspectief.

Beatrijs van Riessen 
Raad van Bestuur Estinea

Het is nooit af  

‘Cliënten nemen 
ons bij de hand’

Medewerkers van Werk en 
Activiteiten De Hoven wilden 
de autonomie van de mensen 
die zij ondersteunen vergroten. 
Een andere werkwijze en 
nieuwe werkvormen zorgen 
ervoor dat cliënten zelf 
initiatieven kunnen nemen en 
competenties ontwikkelen.
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8 Thema 
Blijven bewegen voor energie 
en veerkracht 

Beweging houdt je fit en vitaal. Met vitaliteitsprojecten in 
alle regio’s stimuleren we cliënten om in conditie te blijven. 
Medewerkers dagen we uit om zich te blijven ontwikkelen. Zo 
blijven we als organisatie vol energie en veerkracht meedoen.

In beweging
Buren schuiven aan voor de lunch

Johan, Jolanda en Daniëlle maken elke woensdagmiddag een gezonde 
lunch klaar. Buurtbewoners die dat willen, eten gezellig mee. En dat worden 
er steeds meer!  

12

Verder in dit nummer
2

4
 

6

10

11

Hier ben ik! 
Anita Brugman bij 
Mallumse watermolen

Voorwoord  
Beatrijs van Riessen

Kort nieuws

Thema: blijven bewegen 
Houtdreef telt stappen

Thema: blijven bewegen 
Participatieplek buiten 
Estinea

16

20
 

22
 

23
 

24

Voor elkaar
Meedoen in de wijk

Ernstig meervoudig beperkt 
Estinea en Zozijn één jaar 
samen in De Helmhorst

Stichting Vrienden 
Tuinconcert voor het goede 
doel

Gastcolumn 
Els de Wijn

Cliënten vertellen 
Ik voel me lekker als…

14

Verbeterd 
ondersteuningsplan

Een compact en praktisch 
plan, dat helpt om gerichter 
te werken aan doelen en 
afspraken. En om continu te 
evalueren. Het verbeterde 
ondersteuningsplan is altijd in 
beweging.



Kort nieuws
Unieke samenwerking 
Estinea & LFB  
Dat Estinea en de LFB (de landelijke 
belangenorganisatie voor en door mensen met 
een verstandelijke beperking) samenwerken, 
is geen nieuws meer. De LFB gaf vorig jaar de 
eerste netwerktraining Die ken ik aan mensen die 
ondersteuning krijgen van Estinea. Daarna leidde 
de LFB zes cliënten op tot ervaringsdeskundige. 
Viona, Tom, Catherina, Lisa, Marcel en Gera trainen 
inmiddels zelf andere mensen met een beperking 
die hun sociale netwerk willen versterken. Dit 
doen ze met veel succes. Estinea wil het werken 
met ervaringsdeskundigen daarom nóg steviger 
verankeren. Sinds 1 oktober  hebben we een 
werkplek gerealiseerd van waaruit een team van 
ervaringsdeskundigen actief is. En waar nieuwe 
ervaringsdeskundigen worden opgeleid – met 
ondersteuning van de LFB. Een unieke constructie. 
Het is namelijk voor het eerst dat de LFB op deze 
manier een samenwerking aangaat met een 
zorgorganisatie. 

Eigen lijntje
Zowel Estinea als de LFB zetten zich in voor het versterken van de eigen kracht van mensen met een beperking. 
Hierin vinden we elkaar. De inzet van ervaringsdeskundigen past hier goed bij. De netwerktraining Die ken ik wordt 
gegeven door een ervaringsdeskundige en een leercoach (professional). Zij vullen elkaar aan, omdat ieder z’n 
eigen lijntje heeft naar de cursisten. Door die twee lijntjes met elkaar te verbinden, bereiken we meer. Leercoach 
Anoek Westhof vindt dat een ervaringsdeskundige sommige dingen gewoon eenvoudiger kan uitleggen. 
En ervaringsdeskundige Tom Overkamp merkt dat mensen het leuk vinden om van hem te leren.

Bredere inzet
De inzet van de samenwerking met de LFB is dat de ervaringsdeskundigen op meerdere manieren een bijdrage 
kunnen gaan leveren. Viona heeft bijvoorbeeld al meegedaan aan een bijeenkomst voor huisartsen in de regio 
om het belang van goede en begrijpelijke informatieoverdracht te onderstrepen. Ook aan presentaties voor 
gemeenten, scholen en tijdens symposia kunnen de ervaringsdeskundigen vanaf nu een waardevolle bijdrage 
gaan leveren. 

Opnieuw 1e plaats voor Estinea 
Running Team  
Op vrijdag 25 september heeft het Estinea Running Team 
meegedaan aan de Zorgmarathon in Sportcentrum 
Papendal. En voor de tweede keer op rij mocht het 
Estinea-team als snelste ploeg van Gelderland het podium 
betreden tijdens dit jaarlijkse evenement voor de sector 
Zorg en Welzijn. Het Running Team, waarin medewerkers, 
cliënten én vrijwilligers meedoen, ging de uitdaging aan 
om samen 42 kilometer en 195 meter hard te lopen. 
Sportiviteit en plezier staan altijd voorop, maar ook aan 
een gezonde dosis ‘gedrevenheid om te willen winnen’ 
ontbreekt het nooit. Gefeliciteerd, dames en heren 
hardlopers, met deze topprestatie!

Estinea doet mee in burgerinitiatief 
Mariënvelde

Op 1 juli 2015 ging Zorgcorporatie Mariënvelde 
officieel van start. De Zorgcorporatie is een 
vereniging en levert – in overeenstemming met de 
gemeente Oost Gelre – zorg als burgerinitiatief. Een 
bijzonder initiatief, dat uniek is in de Achterhoek 
en Nederland. Estinea maakt onderdeel uit van 
het samenwerkingsverband en levert kennis op het 
gebied van gehandicaptenzorg, deskundigheid bij 
ondersteuningsvragen en expertise op het gebied van 
participatie. De Zorgcorporatie gaat uiteindelijk zijn 
plek krijgen in de Brede Maatschappelijke Voorziening 
Mariënvelde (BMV). Dit burgerinitiatief wordt 
gedragen door vrijwel alle inwoners van het dorp. 
Doel is dat sport, zorg, ontspanning en dagbesteding 
samenkomen. In het gebouw van de BMV, dat nog 
gebouwd wordt, kunnen mensen elkaar ontmoeten of 
een plek vinden om mee te doen in de samenleving.

Online weetjes
Estinea staat voor meedoen in de 
samenleving. Ook online doen we inmiddels 
aardig mee en brengen we steeds meer 
mensen met elkaar in contact. Onze nieuwe 
website is nu bijna één jaar in de lucht en 
nog elke maand stijgt het aantal bezoekers. 
De teller staat op 5.700 unieke bezoekers 
per maand. Veel mensen bezoeken onze 
website vaker, want de webpagina’s worden 
in totaal zelfs zo’n 9.000 keer per maand 
bezocht. De vacaturepagina’s worden 
het meest bekeken. Ook het succes van 
onze Facebook-pagina kan ons soms 
een beetje overdonderen. Met sommige 
berichten die we delen, bereiken we soms 
wel 20.000 mensen! Dat komt natuurlijk door 
die ruim 940 fans die onze 
Facebookpagina al hebben 
geliked. Voor het einde 
van dit jaar hopen we onze 
1.000e fan feestelijk te mogen 
begroeten. Help jij mee? 
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THEMA: BLIJVEN BEWEGEN

ThemaBlijven bewegen

‘Als je ouder wordt, zakt alles in elkaar.’ Dat zegt althans 
Engelbert Schenk, cliënt van werk en activiteiten Polstraat 
in Aalten. En hij kan het met zijn 80 jaar weten. ‘Daarom 
is het belangrijk dat je je armen en benen blijft bewegen,’ 
waarschuwt Hans Oldeman (76 jaar). Hij gaat wekelijks 
naar de openbare beweegtuin in Aalten. Samen met zeven 
andere, oudere cliënten van werk en activiteiten Polstraat. 

De beweeglessen die hij daar krijgt, doen Hans merkbaar 
goed: ‘Ik voel me best nog een jonge knakker!’

Beweegtuin
Ook Nel Heezen (coverfoto) is blij met het beweeguurtje in 
de beweegtuin. Nel: ‘Ik ben 73 jaar en zit in een rolstoel, want 
mijn knie is stuk. Vroeger heb ik veel gezwommen en ik ben 
altijd gymnastiekoefeningen blijven doen. Ik vind het fijn om 
naar de beweegtuin te gaan. Ik kan daar oefeningen doen 
op beweegtoestellen en dan heb ik geen last van mijn knie. Ik 
kan zelfs weer een klein stukje zelfstandig lopen!’ 

Beweeglessen
De beweegtuin is aangelegd door de gemeente Aalten 

en ligt bij Beth San, een woonzorgcentrum van 
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Om 

ouderen te stimuleren er gebruik van te maken, 
verzorgde de Gelderse Sportfederatie op 
initiatief van de gemeente tien beweeglessen. 

Cliënten van Estinea deden hieraan mee, 
evenals ouderen van Beth San. Willy Balke, 
activiteitenbegeleidster bij Estinea, heeft de 
conditie van de ouderen sterk vooruit

Lekker bewegen in 
de buitenlucht
Dat bewegen goed voor je is, weet iedereen. Mensen die regelmatig 
bewegen zitten lekkerder in hun vel, voelen zich ontspannen en kunnen beter 
omgaan met stress en veranderingen. Beweeg je samen, dan is dat ook nog 
eens goed voor je sociale contacten. Beweging houdt je in alle opzichten 
fit en vitaal. Estinea startte daarom in het afgelopen half jaar in alle regio’s 
vitaliteitsprojecten. We stimuleren cliënten om in beweging te blijven, zodat 
ze vol energie en levenskracht mee kunnen doen in de samenleving. Ook 
medewerkers bieden we ruimte om in conditie en ontwikkeling te blijven. We 
houden de botten en spieren van onze organisatie sterk, onze gewrichten 
soepel en onze geest veerkrachtig om mensen met een beperking optimaal 
te blijven ondersteunen. 

 
zien gaan: ‘De eerste keer dat we naar de beweegtuin liepen 
deden we er ongeveer een half uur over, inmiddels lopen we 
er in een kwartier naar toe. Het is ook goed voor de sociale 
contacten en het oefenen van sociale vaardigheden. Je 
maakt eens een praatje en leert om op elkaar te wachten.’ 

We gaan altijd
Het enthousiasme over het wekelijkse beweeguurtje was zo 
groot dat Estinea besloot het voort te zetten. Boudewijn Inja, 
bewegingsagoog bij Estinea, verzorgt nu de beweeglessen, 
met hulp van Willy, een begeleidster van Marga Klompé 
en stagiaires van de sportopleiding van het Graafschap 
College. Nel: ‘We gaan altijd! Alleen als het slecht weer is of 
heel warm, slaan we een weekje over.’ Hans hoopt dat de 
beweeglessen blijven: ‘Ik vind het moeilijk om mijn armen en 
benen tegelijk rond te draaien. Dat wil ik nog wel leren!’

Estinea Vitaal

Bewegingsagoog Boudewijn Inja is blij met alle 
aandacht voor bewegen: ‘We zijn verschillende 
vitaliteitsprojecten gestart om cliënten en 
medewerkers bewust te maken van het belang 
van een gezonde leefstijl. Ook ontmoetingen tot 
stand brengen en de samenwerking aangaan met 
lokale partijen op het gebied van sport, bewegen 
en gezondheid, is een doelstelling van Estinea 
Vitaal. Sommige projecten zijn gericht op specifieke 
doelgroepen, zoals de beweeglessen voor ouderen, 
een belevingsgericht beweegprogramma voor 
mensen met een ernstige meervoudige beperking, 
en een beweeguur aan huis voor cliënten met een 
bijzondere gedragsstructuur. In andere gevallen 
is het aanbod juist individueel en is er meer ruimte 
gecreëerd om vaker te gaan zwemmen of naar 
een sportcentrum te gaan. Het motiveert enorm 
als cliënten, medewerkers en vrijwilligers samen in 
beweging komen. Het Estinea Running Team dat al 
een paar jaar meedoet aan hardloopwedstrijden 
in de regio, is daar een mooi voorbeeld van. En 
in Aalten hebben deze zomer 142 cliënten en 
medewerkers meegedaan aan Aalten Vitaal. De 
bewustwording is op gang gebracht. Nu komt 
het erop aan de succeservaringen uit de lopende 
projecten vast te houden en te gaan uitrollen in de 
hele organisatie.’ 
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Sinds 2013 trekken de kwartiermakers 
Wmo van Estinea erop uit om 
contacten te leggen. Met bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en 
gemeenten. Zij hebben inmiddels 
waardevolle ervaring met netwerken 
en ondernemerschap. Die ervaring 
gaan we borgen en uitbouwen. 
Bijvoorbeeld in de nieuwe taak van 
participatiecoach. Het belangrijkste 
doel: mogelijk maken dat mensen met 
een beperking kunnen stijgen op de 
participatieladder.

Fieneke Hulshof is medewerker 
begeleid werken en gaat vanaf  
1 januari 2016 - naast haar reguliere 
werk - de taak van participatiecoach 
vervullen. Net als alle andere 
medewerkers begeleid werken, was zij 
de afgelopen jaren ook kwartiermaker 
Wmo. ‘Dat voelde destijds als een 
logische stap. Ik had al veel contact 
met ondernemers en zorginstellingen. 
Daar kwam een extra dimensie bij, die 
van de wijk en de gemeente.’

Participatieprojecten
Fieneke ziet dat nog steeds als 
een goede stap. ‘We zijn op breed 
niveau contacten gaan leggen en 
samen met andere organisaties 
participatieprojecten gestart, 
onder andere bij woonzorgcentrum 
Schavenweide in Doetinchem (zie 
pagina 16). Het resultaat is, dat steeds 
meer mensen die wij ondersteunen 
een participatieplek hebben buiten 
Estinea.’

Aansluiting zoeken
Als medewerker begeleid werken 
werkt Fieneke van buiten naar binnen, 
en andersom. ‘Ik let op wat er in de 

gemeente speelt, politiek bestuurlijk 
én maatschappelijk. Die informatie 
gebruik ik om te verkennen welke 
kansen er zijn voor mensen met een 
beperking om mee te doen. Hierover 
ben ik voortdurend in gesprek met 
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. En natuurlijk met collega’s 
binnen Estinea. Uiteindelijk komt het 
allemaal aan op de juiste verbindingen 
leggen, samen je nek durven uitsteken 
en iets nieuws van de grond proberen 
te krijgen.’

Aanspreekpunt
Oftewel, ondernemerschap tonen. 
‘Ja, zo zou je het kunnen noemen,’ 
zegt Fieneke. ‘Estinea verwacht 
van alle medewerkers dat zij, in 
wisselende mate en aanvullend 
op elkaar, ondernemend 
zijn. Als participatiecoach 
kan ik vraagbaak zijn voor 
collega’s, ik kan tips geven 
en mensen wegwijs maken. 
Daarnaast blijf ik voor 
externe partijen, samen 
met de regiomanager, 
het aanspreekpunt voor 
participatievraagstukken.’

Ook voor zichzelf 
ziet Fieneke nog 
ontwikkelkansen. ‘In het 
onderhouden van de 
participatieprojecten en 
begeleid werkplekken, 
én op het vlak van de 
acquisitie. Er zijn nog 
mensen met een 
(lichte) beperking 
die onnodig thuis 
op de bank zitten. 
Voor hen kan een 

participatieproject of een begeleid 
werkenplek bij een bedrijf, een mooie 
kans zijn om werkervaring op 
te doen en zo door te 
stromen naar een 
betaalde baan.’

THEMA: BLIJVEN BEWEGEN  

Elf weken lang droegen ze een stappenteller, gewoon in hun 
broekzak. En elf weken lang hielden ze nauwkeurig bij wie 
de meeste stappen maakte. Bij elkaar opgeteld waren dat 
er maar liefst 8.433.450, omgerekend bijna 7.000 kilometer. 
De vijftien bewoners en medewerkers van de Houtdreef in 
Varsseveld maakten er een echte wedstrijd van. En omdat 
iedereen een winnaar is, werd die afgesloten met een 
avondje bowlen.

De stappenteller van Florian maakte zonder twijfel de meeste 
overuren. Maar hij is dan ook postbode in Aalten en loopt 
makkelijk zo’n twintig kilometer op een dag. ‘Daarnaast fiets 
ik normaal veel, maar dat telde niet mee. Het ging echt alleen 
om stappen.’ Ook Ellen liet de fiets staan en ging lopend naar 
haar werk om maar zoveel mogelijk stappen te verzamelen. 
‘Nu doe ik dat niet meer, hoor. Op de fiets ben ik er veel 
sneller.’ Hardloper Jelle eindigde op een mooie tweede 
plaats. ‘Ik train drie keer in de week, dus dat tikt vanzelf 
aardig aan.’ Ook voor veel andere cliënten van de Houtdreef 
is sporten al een wekelijkse of dagelijkse bezigheid. Maar de 
stappenteller bracht ook de niet zo sportieve bewoners in 
beweging. Paula: ‘Ik vind het leuk om de tafel te dekken en 

de vaatwasser uit te ruimen. Die stappen tellen ook!’ Helaas 
haalden een paar stappentellers de eindstreep net niet. Ze 
gingen zomaar stuk, en twee belandden er zelfs in het toilet. 
Michel: ‘Toch hebben we met z’n allen mooi dik gewonnen 
van de begeleiders!’

Vitaliteitsproject 
Houtdreef telt stappen

Participatieplek buiten Estinea

ThemaBlijven bewegen

Bewust bewegen en eten 
De stappentelactie was een project in het kader 
van Estinea Vitaal. Begeleider Geert Wevers: ‘De 
tussenstanden zorgden regelmatig voor verbaasde 
reacties. Dan blijkt iemand op z’n werk toch meer 
te lopen, dan je had verwacht. En zo’n competitie 
motiveert natuurlijk. Het gebeurde regelmatig dat 
iemand ’s avonds nog even een extra ronde ging 
lopen. Bij sommigen zag ik ook dat meer bewegen 
vanzelf aanzet tot gezonder en bewuster eten. 
Uiteindelijk is het daar allemaal om begonnen. Of 
iedereen dat ook blijft doen? Zo niet, dan komt er 
misschien wel weer een nieuw vitaliteitsproject’.
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IN BEWEGING

Buren in 
Hengelo 
schuiven aan 
voor de lunch!
Estinea startte in 2013 een woon- en participatieproject op 
‘t Erve Leuvelt aan het Bartelinkslaantje in Hengelo. Vijftien 
mensen met een beperking wonen hier met veel plezier en 
doen volop mee in de Hengelose samenleving. De contacten 
met de aangrenzende wijk Hasseler Es zijn hecht. Zo’n dertig 
buurtbewoners zijn actief als vrijwilliger. Tijd om iets terug 
te doen voor de buurt. Sinds kort kunnen buurtbewoners op 
woensdagmiddag aanschuiven voor de lunch.

Lekker en gezellig
Johan, Jolanda en Daniëlle wonen en werken aan 
’t Bartelinkslaantje. Daniëlle: ‘Wij vinden het leuk om te koken 
en bakken. Dat doen we regelmatig. Leon en Monique, 
begeleiders Werk en Activiteiten, stagiaire Marina en 
vrijwilligers Marjan, Nel, Dorien en Gre helpen ons daarbij. 
We bakken lekkere appeltaarten, kwarktaarten en cakes. 
Mensen kunnen die bij ons bestellen en voor een klein prijsje 
hier afhalen. Daarnaast kunnen buurtbewoners bij ons komen 
lunchen.’ Jolanda: ‘Sommige mensen hier in de wijk hebben 
geen zin om te koken of om alleen te eten. En wij vinden het 
leuk om voor gasten iets lekkers klaar te maken. We zijn pas 
een paar maanden bezig en het loopt nu al hartstikke goed.’ 
Johan: ‘We rekenen steeds op ongeveer acht gasten, maar 
soms komen er wel meer dan tien mensen lunchen. Een aantal 
mensen is zelfs al vaker geweest. Ik snap dat wel: het eten is 
lekker en het is gezellig. Iedereen is hier welkom!’ 

Aanvulling voor de buurt
Mevrouw Esschendal en haar partner zijn al een paar keer 
komen lunchen bij ‘t Erve Leuvelt. Zij lazen in de buurtkrant 
Hasseler Post over dit initiatief. ‘Je kunt hier voor weinig geld 
lekker, gezond en dicht bij huis een hapje komen eten. Het is 
altijd gezellig om een keer met andere mensen aan tafel te 
zitten en een praatje te maken. Ik kan niet anders zeggen dan 
dat dit echt een bijzonder mooie aanvulling is voor onze buurt!’
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VERBETERD ONDERSTEUNINGSPLAN

Altijd in beweging
Om mensen met een beperking goede ondersteuning te kunnen geven, werken we binnen 
Estinea met een ondersteuningsplan. Daarin staat hoe de cliënt wil leven en welke hulp 
hij of zij daarbij nodig heeft. Dit jaar zijn we gestart met het werken met een verbeterd 
ondersteuningsplan. Een compact en praktisch plan, dat ons helpt om gerichter te werken 
aan doelen en afspraken. En om continu te evalueren of we op de goede weg zitten, want 
het verbeterde ondersteuningsplan is altijd in beweging. 

Estinea ontwikkelde het verbeterde ondersteuningsplan 
zelf, in nauwe samenwerking met kenniscentrum Vilans. 
Voor de zomer zijn alle persoonlijk begeleiders (pb’ers) 
getraind in het werken met het plan. Eind dit jaar verwachten 
we voor iedereen die we ondersteunen een verbeterd 
ondersteuningsplan te hebben gemaakt. 

Vragenlijst
Angela Meijers is ambulant begeleider en leercoach 
verbeterd ondersteuningsplan. ‘Het maken en onderhouden 
van het ondersteuningsplan is een taak van de pb’er,’ 
vertelt ze. ‘Deze vult samen met de cliënt en eventueel 
de vertegenwoordiger een vragenlijst in. Is de vragenlijst 
ingevuld, dan maakt de pb’er er met één druk op de 
knop een ondersteuningsplan van. Dat is een compact 
plan. Alleen de doelen en afspraken waar je aan werkt, 
staan er puntsgewijs in. Het beperkt zich tot de feiten. Alle 
andere cliëntinformatie, zoals een persoonsbeschrijving of 
gedragskundig rapport, is onderdeel van het elektronisch 
cliëntdossier en staat niet meer in het ondersteuningsplan.’ 

Praktisch en actueel
Angela vindt dat het verbeterde ondersteuningsplan op een 
natuurlijke manier in te passen is in haar dagelijkse werk.  
‘Je werkt in een cyclisch proces van vier stappen, dat je keer 
op keer doorloopt. Je maakt het ondersteuningsplan (plan), 
gaat de afspraken uitvoeren en erover rapporteren (do). 
Vervolgens evalueer je het ondersteuningsplan minimaal  
één keer per half jaar samen met de cliënt en/of 
vertegenwoordiger (check). Maar dat kan ook vaker, elke 
maand of elke week als daar behoefte aan is. Als je actief 
met het verbeterde ondersteuningsplan werkt komt er 
vanzelf een situatie dat je het aanpast (act). Stel een cliënt 
wil leren reizen met het openbaar vervoer, maar dat blijkt 
niet zo soepel te gaan als gedacht. Dan maak je in overleg 
met elkaar nieuwe afspraken die je meteen doorvoert in het 
ondersteuningsplan. Zo blijft het altijd praktisch en actueel.’

Eén ondersteuningsplan
Nieuw is dat iedere cliënt nog maar één ondersteuningsplan 
heeft. De pb’ers van wonen en werk/dagbesteding delen de 
verantwoordelijkheid om het verbeterd ondersteuningsplan 
op te stellen, te evalueren en te actualiseren. Ook de 
ondersteuning die vrijwilligers en eventuele andere 
zorgaanbieders bieden, wordt opgenomen in het plan. 
‘Werken aan het ondersteuningsplan doe je samen,’ licht 
Angela toe, ‘samen met de cliënt, de vertegenwoordiger, 
professionele ondersteuners en vrijwilligers. Iedereen 
werkt met hetzelfde plan. De pb’ers van wonen en werk/
dagbesteding kunnen elkaars rapportages zien en dagelijks 

de voortgang blijven volgen. Aan die samenwerking gaan we 
in de dagelijkse praktijk vorm geven, zodat we cliënten in de 
Wmo en Wlz, nog beter kunnen ondersteunen.’

Meer weten? Bekijk dan ook eens het filmpje over werken 
met het verbeterde ondersteuningsplan op www.estinea.nl. 

‘Estinea volgt 
met dit verbeterde 

ondersteuningsplan écht 
het leven van de cliënt’

Marjolein Herps, senior medewerker 
Innovatie & Onderzoek bij Vilans:
‘Veel medewerkers in de gehandicaptenzorg ervaren 
het werken met het ondersteuningsplan als lastig. 
Het is wettelijk verplicht, maar moeilijk en geeft 
veel gedoe. Het mooie van hoe het nu bij Estinea 
werkt, is dat het systeem medewerkers helpt. Je 
beantwoordt vragen, drukt op een knop en dan 
rolt er een ondersteuningsplan uit. Geen plan dat 
vervolgens een jaar lang in de kast blijft liggen, 
maar een plan dat de basis is voor je dagelijkse 
handelen. Het helpt je om samen met de cliënt en 
zijn netwerk heel gericht te werken aan doelen en 
afspraken. En heb je bepaalde doelen behaald, dan 
pas je het ondersteuningsplan gemakkelijk aan. Met 
dit verbeterde ondersteuningsplan volgt Estinea 
écht het leven van de cliënt en niet het proces van 
de organisatie. Voor medewerkers voelt het niet als 
iets wat verplicht is, maar wat realistisch is en echt 
meerwaarde heeft voor de cliënt. In mijn ogen loopt 
Estinea hiermee voorop in Nederland!’
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Mevrouw Van Heuven is dolblij met de 
hulp: ‘Shandy, Artuur en Marianne zijn 
fantastisch! Ze hebben altijd goede 
zin en maken onderweg gezellig een 
praatje. Zij maken het mogelijk dat 
ik bij Schavenweide kan gaan eten. 
Voordat zij hier kwamen werken, 
was dat niet mogelijk. Nu kom ik nog 
eens ergens en kan ik andere mensen 
ontmoeten, daarvoor ben ik hen erg 
dankbaar. Dit is echt een uitstapje voor 
mij.’ Shandy kijkt er ook elke keer weer 
naar uit om mevrouw Van Heuven op te 
halen: ‘We kletsen over van alles en zijn 
echt maatjes geworden.’ 

Elke dag anders
Shandy, Artuur en Marianne doen 
samen met zes collega’s en met 

ondersteuning van Estinea allerlei 
werkzaamheden bij Schavenweide. 
Shandy : ‘We halen de was op, brengen 
de krant rond, schenken koffie, doen 
de afwas en halen oud papier op. Elke 
dag is anders, dat vind ik zo fijn aan het 
werken hier. Op maandag en dinsdag 
help ik vaak met de activiteiten. De 
bewoners spelen dan bijvoorbeeld 
koersbal, dat is een soort Jeu de 
Boules. Sommige bewoners gooien 
de bal zo hard! Daar moet ik dan om 
lachen.’ 

Cool
Ook Artuur werkt met veel plezier bij 
Schavenweide, maar vond dat in het 
begin wel spannend. ‘Ik werkte eerst 
bij een andere woonzorgcentrum en 

was bang dat ik me hier niet thuis 
zou voelen. Maar binnen twee dagen 
kende ik iedereen en nu zou ik hier 
niet meer weg willen! Ik hou wel van 
een geintje en vind het leuk om het 
personeel voor de gek te houden. Maar 
mijn droom is om ooit in de keuken te 
werken, dat vind ik zo cool. Salades 
maken bijvoorbeeld, hopelijk kan dat in 
de toekomst.’ 
 
Nieuwe mensen
‘Wat ook leuk is,’ vertelt Shandy tot 
slot, ‘ik leer hier veel nieuwe mensen 
kennen. Soms loop ik in de stad en dan 
herkennen mensen mij!’

‘Nu kom ik weer 
onder de mensen’
Twee keer per week komt mevrouw Van Heuven (92) eten bij woonzorgcentrum Schavenweide in 
Doetinchem. Zij woont in de buurt, maar zit in een rolstoel en kan niet zelfstandig naar Schavenweide 
komen. Dankzij Shandy Romkema, Artuur Strijdonk en Marianne Brussen kan dat wél. Zij halen haar 
twee keer per week thuis op en brengen haar ook weer naar huis. Artuur, die zelf ook in een rolstoel 
zit, ‘rolt’ altijd gezellig mee. ‘Doordat zij dit voor mij doen, kom ik weer onder de mensen!’ 

VOOR ELKAAR

Estinea en Markenheem werken in Doetinchem nu een jaar samen bij Schavenweide. ‘Vanaf het begin zijn we met 
open armen ontvangen en iedereen voelt zich helemaal thuis hier,’ vertelt Charles Giesen, begeleider van Estinea. 
‘Shandy, Artuur, Marianne en de andere cliënten, ontlasten met het werk dat ze doen de medewerkers en vrijwilligers 
van Schavenweide. Zij hebben daardoor meer tijd voor de bewoners. Dat we óók iets kunnen betekenen voor 
ouderen in de wijk, bewijst het verhaal van mevrouw Van Heuven. Schavenweide ligt midden in de wijk Schöneveld. 
Het kan niet anders dan dat er meer ouderen hier in de buurt wonen, die gebruik willen maken van onze diensten. 
We kunnen bijvoorbeeld helpen met boodschappen doen, en met kleine klussen in en rondom het huis. Allerlei zaken 
die lastiger worden als je ouder wordt, en waar wij heel blij van worden! Er ligt nog een mooie uitdaging voor ons 
om hier meer bekendheid aan te gaan geven.’

‘We kunnen iets betekenen voor mensen in de wijk’
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‘Eigen regie gaat over autonomie,’ vertelt gedragskundige 
Lienke Nijman. ‘Medewerkers van De Hoven wilden de 
autonomie van deelnemers vergroten. Zij wilden minder 
beschermend zijn en cliënten een lerende, ondernemende 
werkomgeving bieden. Hiervoor hebben we met elkaar in 
verschillende teambijeenkomsten de basis gelegd.’

Methodieken
Begeleider Linda Willemsen vond het inspirerend om te 
werken aan een nieuw perspectief. ‘Veel mensen die wij 
ondersteunen hebben moeite met communiceren en laten 
vooral door gedrag zien wat ze wel of niet prettig vinden. In 
de loop der jaren hadden we voor hen een stabiele, maar 

weinig uitdagende werkomgeving gecreëerd. Dat kan en 
wilden we anders. We willen dat cliënten echt hun eigen 
keuzes maken en zelf beslissingen nemen. Dat vergt wel 
iets extra’s van ons als begeleiders. Met begeleiding van 
Lienke, van zorgconsulent Henk Westervelt en van extern 
veranderkundig procesbegeleider Ester Faber, zijn we ons 
gaan verdiepen in verschillende methodieken en gaan kijken 
wat we hiervan kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.’ 

Aanvullen tot 100%
Lienke: ‘Geleidelijk aan zijn we een nieuwe werkwijze gaan 
ontwikkelen, waarin cliënten zelf bepalen en begeleiders 
als het ware bij de hand nemen. Begeleiders kijken, luisteren 

‘Cliënten nemen ons 
bij de hand’

en anticiperen vooral. Ze creëren mogelijkheden, zodat 
deelnemers zelf initiatieven kunnen nemen en competenties 
kunnen ontwikkelen. Daarbij maken zij steeds opnieuw de 
professionele inschatting wat op dat moment nodig is aan 
ondersteuning. De ene dag kan iemand tachtig procent zelf 
aan, een andere dag misschien maar twintig. Begeleiders 
vullen aan tot honderd procent, precies wat die dag nodig is.’

Vertrouwen geven
Linda: ‘We zijn gaan werken vanuit een andere houding. 
We geven cliënten vertrouwen en benaderen hen zo, dat 
ze nieuwe dingen durven te proberen en te doen. Dat klinkt 
eenvoudig, maar was voor ons een enorme omslag. Want hoe 
blijf je vertrouwen geven als het even niet goed gaat? Hoe 
zorg je ervoor dat je dan toch niet weer gaat beschermen en 
beveiligen?’ Linda noemt Erik als voorbeeld. ‘Hij duldde altijd 
maar één begeleider om zich heen en werd extreem onrustig 
als anderen alleen maar ‘hallo’ zeiden. Met veel geduld en 
vanuit een positieve benadering hebben we zijn gedrag met 
hem besproken. En we zijn gerichter gaan kijken naar wat hij 
van ons als begeleiders nodig heeft om het aan te kunnen. 
We hebben hem het vertrouwen gegeven dat zijn gevoelens 
oké zijn en dat hij zelf een stap opzij kan zetten om te 
voorkomen dat hij onrustig wordt. Hij heeft nu minder last van 
wat anderen doen, focust meer op waar hij zelf mee bezig is 
en functioneert zelfstandiger.’

Nieuw dagprogramma
Tijdens de teambijeenkomsten zijn ook alle deelnemers 
en hun wensen en verlangens op het gebied van werk en 
activiteiten in beeld gebracht. Lienke: ‘We hebben onszelf 

vragen gesteld als: stel dat iemand geen beperking had, wat 
voor werk zou hij of zij dan doen? En: waar is iemand beter 
in dan ik? Op basis daarvan zijn we de dagprogramma’s 
anders gaan inrichten, meer aansluitend bij kwaliteiten en (te 
ontwikkelen) competenties van mensen.’

Mogelijkheden
Linda: ‘We kijken nadrukkelijker naar mogelijkheden en 
naar wat iemand wél (aan)kan. De werkzaamheden zijn 
ingedeeld in blokken, ook hier weer vanuit eigen regie. 
Binnen het conciërgecluster hebben deelnemers bijvoorbeeld 
twee keer per dag overleg. Daar geven zij zelf aan wat voor 
werkzaamheden ze willen doen. Als begeleider geef je sturing 
door keuzes voor te leggen en mensen aan te sporen om te 
kiezen.’

Intensief teamproces
Linda en Lienke vinden het fantastisch om de vooruitgang 
te zien die sommige deelnemers al hebben geboekt. Linda: 
‘Het heeft enorm geholpen dat we ons als team hebben 
gecommitteerd om samen een andere manier van bejegenen 
te ontwikkelen, in lijn met de ondersteuningsvisie van 
Estinea. Het was een intensief teamproces waarin we van en 
met elkaar hebben geleerd. En waarin we ook persoonlijk 
begeleiders van wonen en familie hebben meegenomen.’ 
Lienke: ‘We zijn nu aan het opschrijven wat het succes is van 
de ontwikkelde werkwijze, zodat ook andere cliënten en 
teams hiervan kunnen profiteren.’ 

Zelf keuzes maken en je leven leven zoals jij dat wilt. Dat is waar we bij Estinea dagelijks aan 
werken, samen met mensen met een beperking en hun familie. Niet voor niets is ‘eigen regie’ 
een van onze kernwaarden. Medewerkers van Werk en Activiteiten De Hoven in Aalten startten 
in 2014 een proces om de eigen regie van deelnemers te vergroten. Zij kwamen tot een andere 
werkwijze en nieuwe werkvormen.

EIGEN REGIE
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De Helmhorst is een 
dagbestedingslocatie voor mensen met 
een beperking. Er is één groep voor 
mensen met een ernstige meervoudige 
beperking (EMB). Hier werken 
begeleiders van Estinea en Zozijn sinds 
september 2014 samen in één team.

Groeien
Lucie ter Woorst en Barbara Mulder 
(Estinea) en Puck Emde, Lale Sahin en 
Malou Nijman (Zozijn) kijken tevreden 
terug op hun eerste jaar samen. Lucie: 
‘In het begin was het voor iedereen 
wennen. Je moet cliënten, elkaar 
en elkaars werkwijze leren kennen. 
Voor mij en Barbara kwam daar het 
werken in een nieuw gebouw, met ook 
andere doelgroepen en collega’s, nog 

eens bij.’ Puck: ‘We werken met een 
intensieve groep en dan is er niet altijd 
ruimte en tijd om uitgebreid in elkaar 
te investeren. Dat moest geleidelijk aan 
groeien. Maar we zijn er ook bewust 
tijd voor gaan maken, bijvoorbeeld 
door samen cursussen te gaan volgen.’ 

Meerwaarde
Dat Estinea en Zozijn gingen 
samenwerken, lag min of meer voor 
de hand. Zozijn begeleidde al mensen 
met een ernstige meervoudige 
beperking in De Helmhorst. Estinea 
zocht in Winterswijk een plek om 
mensen met een vergelijkbare 
ondersteuningsvraag dichter bij huis 
dagbesteding te kunnen bieden. 
Lucie: ‘Zo kwamen we al snel tot deze 

invulling. We hebben ouders vooraf zo 
goed mogelijk hierin meegenomen. 
Volgens mij ervaart iedereen inmiddels 
dat het meerwaarde heeft, dat wij 
onze expertise en faciliteiten delen. 
We bieden een breed, professioneel 
aanbod van activiteiten en cliënten 
hoeven minder ver te reizen voor hun 
dagbesteding. Bovendien wonen veel 
ouders hier in de buurt, zij kunnen 
gemakkelijker een keertje langskomen.’  

Belevingsgericht
De activiteiten voor de EMB-
groep bij De Helmhorst zijn vooral 
belevingsgericht. Puck: ‘Je kunt denken 
aan bewegen, spelletjes doen, muziek 
luisteren of maken, voorgelezen 
worden of snoezelen. We werken 

volgens de werkwijze van “ervaar het 
maar”. We kijken bewust naar wat 
iemand fijn vindt en wat wij kunnen 
doen om hem of haar die plezierige 
ervaring steeds weer te geven. Daarbij 
zorgen we voor een vast dagritme. Zo 
ontstaat herkenning, voelen mensen 
zich thuis en kunnen ze meer genieten. 
Soms alleen, soms in de groep.’

Bewegen
Er is ook speciale aandacht voor het 
in stand houden en waar mogelijk 
verder ontwikkelen van vaardigheden. 
Lucie: ‘Blijven bewegen is bijvoorbeeld 
erg belangrijk voor deze doelgroep. 
Een aantal cliënten gaat wekelijks 
zwemmen. Anderen maken gebruik 
van de “mey-walk”, een hulpmiddel 

om te bewegen. Ook komt de 
fysiotherapeut regelmatig hier om met 
deelnemers individueel te oefenen.’ 
Puck: ‘Twee cliënten hoeven we minder 
te stimuleren, die gaan zelf graag aan 
de wandel. Daarvoor hebben ze hier 
gelukkig volop de ruimte.’

Ontmoeten
De Helmhorst ligt vlakbij een woonwijk 
en huisvest ook andere doelgroepen 
mensen met een beperking. Lucie: 
‘Het zorgt ervoor dat de mensen die 
wij hier ondersteunen, ook anderen 
ontmoeten. Anne, een vrijwilligster 
uit de buurt, komt regelmatig helpen 
met snoezelen. Annie komt voorlezen 
en Wieteke verricht hier als vrijwiliger 
allerlei hand-en-spandiensten.’

Fanclub
Ook binnen het gebouw ontstaan 
mooie verbindingen. Kira volgt 
dagbesteding op een van de andere 
groepen en komt hier muziek maken. 
Ze vertelt: ‘Puck gaf mij een cd met 
liedjes die de deelnemers hier leuk 
vinden. Die heb ik allemaal uit mijn 
hoofd geleerd en kom ik elke week 
zingen. Mijn fanclub wordt steeds 
groter!’

Estinea en 
Zozijn één 
jaar samen in 
De Helmhorst
Het is een mooie, warme dag. De zon schijnt vriendelijk 
door de ramen van De Helmhorst in Winterswijk. Binnen 
zitten Ruben, Marijke, Arie, Valentijn, Leroy, Jeroen, Debbie 
en Hugo in een kring en luisteren naar Kira die op haar 
keyboard speelt en zingt: ‘Iedereen, doe maar mee!’ Dat 
doen ze, ieder op zijn of haar eigen manier. Dromend, 
brabbelend, tikkend of schommelend.

ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT

Leroy Hennink woont aan de 
Oostervoort in Winterswijk, op een 
steenworp afstand van De Helmhorst. 
Tot voor kort ging hij ’s ochtends met 
een busje naar de dagbesteding. 

Dat is nu anders: hij loopt! Om 
9.00 uur komt een begeleider 
van Estinea hem thuis ophalen. 
Begeleidster Lucie: ‘Leroy is 

echt een buitenmens, en geniet 
enorm van de frisse lucht. De 
ochtendwandeling van huis door 
het parkje naar de dagbesteding, 
doet hem zichtbaar goed. 
Hij begint zijn dag veel 
ontspannender, krijgt extra 
beweging en komt onderweg 
andere mensen tegen. Laatst 
kwam er een fietser voorbij 
die riep vrolijk ‘goeiemorgen’. 

Dan verschijnt er een grote 
glimlach op Leroys gezicht.’
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Bewoners en medewerkers van de Hogestraat 84 in Aalten 
organiseerden eind juni een tuinconcert. Compleet met 
smartlappenkoor, partytenten om beschut te kunnen 
zitten en een lekker kopje koffie of thee. De opbrengst 
ging naar Stichting Vrienden van Estinea. De bewoners 
wilden graag iets terug doen als dank voor de duofiets met 
trapondersteuning die zij kregen.

Martin Veldhuizen, voorzitter van Stichting Vrienden van 
Estinea is heel blij met initiatieven als deze. ‘Stichting 
Vrienden van Estinea zamelt geld in en levert een bijdrage 
aan activiteiten en zorgprojecten waar geen reguliere 
financiering voor is. Steeds vaker leveren cliënten, familie en 
medewerkers ook zelf een bijdrage. Dit tuinconcert is daar 
een mooi voorbeeld van. Dat levert niet alleen financieel 
iets op, het is ook goed voor de contacten in de buurt.’ 

Verbondenheid
Zo hebben medewerkers Heidi Geerdink en José Lammers 
van de Hogestraat dat ook ervaren. ‘We hebben 
verschillende partijen benaderd met de vraag of zij 
vrijwillig een bijdrage wilden leveren. Café Hogenkamp 
uit Lichtenvoorde stelde de partytenten ter beschikking. 
Koffie en thee kregen we van de Jumbo in Aalten. Het 
smartlappenkoor uit Dinxperlo kwam de middag vullen 
met mooie liedjes en gezelligheid. En we hebben veel hulp 
gehad van vrijwilligers. Zo’n tuinconcert zorgt voor een 
enorme verbondenheid en er hebben veel mensen van 
kunnen genieten. Familie, buren, bewoners van andere 
Estinea-locaties en van twee woonzorgcentra in de buurt en 
andere belangstellenden; zij hebben allemaal genoten van 
een onvergetelijke middag.’

Steentje bijgedragen
Bezoekers konden het tuinconcert gratis bijwonen. Heidi en 
José: ‘Wel vroegen we iedereen om een vrijwillige gift en 
mensen betaalden een euro voor een kopje koffie of thee. 
De opbrengst ging naar Stichting Vrienden. Wij zien elke 
dag weer hoeveel plezier bewoners hebben van de duofiets. 
Zij gaan er boodschappen mee doen en maken regelmatig 
toertochtjes. Met dit tuinconcert hebben we ons steentje 
bijgedragen, zodat Stichting Vrienden voor nog meer 
mensen met een beperking iets kan betekenen.’

Stichting Vrienden van Estinea 
Smartlappen voor goede doel

Volop initiatieven

Ook op andere plekken in de organisatie leveren 
cliënten en medewerkers zelf een bijdrage: 

• Bewoners en medewerkers van de Lijsterstraat in 
Varsseveld hebben € 2.500 bij elkaar gebracht 
voor de aanschaf van een rolstoelfiets; Stichting 
Vrienden financierde het resterende bedrag.

• Het Estinea Running Team liep de Zorgmarathon 
en ‘verkocht’ iedere gelopen kilometer; de 
opbrengst ging naar Stichting Vrienden.

• In de gemeenten Aalten en Haaksbergen 
collecteerden cliënten, medewerkers en 
vrijwilligers voor het Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten; de helft van de collecte-
opbrengst in die gemeenten gaat naar  
Stichting Vrienden.

Stichting Vrienden van Estinea is voor haar 
inkomsten volledig afhankelijk van bijdragen van 
particulieren en bedrijven. Helpt u ook mee? Word 
dan Vriend van Estinea en doe een donatie. Op 
de website www.vriendenvanestinea.nl kunt u een 
machtigingsformulier invullen.

‘Wij willen samen op vakantie en hopen dat jullie ons kunnen 
helpen!’ Ergens eind februari ontving ik een bericht van die 
strekking in mijn mailbox. Het was van Wim Brinkman en 
Ronnie Kraaienman, twee begeleiders van de Polstraat. Mijn 
broer Hans Oldeman woont daar met veel plezier. Hij is 76 
en dan is op vakantie gaan lang niet meer zo gemakkelijk en 
vanzelfsprekend. Voor de andere, oudere bewoners van de 
Polstraat geldt dat net zo. 

Plannen maken
Ik besloot me aan te melden om een of meer dagen te 
gaan helpen, net als mijn jongste broer en mijn partner. En 
met ons nog zo’n 24 (!) enthousiaste broers, zussen, ouders 
en vrijwilligers. Het plannen maken kon beginnen. Team 
Polstraat trof alle voorbereidingen en wij werden maandelijks 
op de hoogte gehouden. Ik werd steeds enthousiaster en 
besloot samen met mijn partner een studio te huren op 
hetzelfde vakantiepark. Zo konden we er de hele week bij zijn 
en mee helpen.

Drenthe
Op maandag 1 juni was het dan zover. De reis ging naar twee 
huisjes op een vakantiepark in Drenthe. ’s Ochtends om 10.30 
uur dronken we samen koffie en schoven de vrijwilligers aan 
die die dag kwamen helpen. Voor de vakantievierders was 

er iedere dag weer genoeg leuks om uit te kiezen: een auto- 
of fietstochtje maken, naar de dierentuin, het veenmuseum, 
winkelen of gewoon gezellig op het vakantiepark blijven. 
Daarnaast zijn we met de hele groep een dag naar 
Giethoorn geweest, waar we een rondvaart maakten op een 
voor rolstoelen aangepaste boot.

Vertrouwde gezichten
De vakantie in Drenthe was in één woord FANTASTISCH! 
De cliënten genoten volop en voelden zich zichtbaar op 
hun gemak met al die vertrouwde gezichten om zich heen. 
Door met zo veel mensen een vrijwillige bijdrage te leveren, 
hebben we iedereen veel persoonlijke aandacht kunnen 
geven. Daarbij is een vakantieformule als deze ook nog eens 
goed voor het onderlinge contact tussen familie, begeleiders 
en vrijwilligers.

Volgend jaar weer
Na afloop was iedereen het erover eens: dit willen we 
volgend jaar weer! Wij hebben een hoop mooie inzichten 
opgedaan en ervaren dat als iedereen helpt, een 
groepsvakantie als deze nog heel goed mogelijk is. Ik hoop 
dat er nog vele vakanties mogen volgen. 

‘Het is hier 
FANTASTISCH!’

Els de Wijn is de zus van Hans Oldeman, 
cliënt van de Polstraat in Aalten. Begin 

juni gingen ze een week op vakantie 
naar Drenthe. Samen met veertien 

andere cliënten, drie begeleiders, een 
vrijwilliger en een stagiair. En dagelijks 
schoven er nog eens acht familieleden 

en vrijwilligers aan om te helpen. 

Gastcolumn 

Reageren of meer weten?  
Mail naar teampolstraat4@estinea.nl  
of naar communicatie@estinea.nl.
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Cliënten vertellen:

CHRISTIAN: ik ’s morgen onder de douche sta      

BRAM: er een auto naar mij toetert     HANNEKE: 

ik lekker in mijn vel zit     STEFANIE: ik toneel 

speel     MIRANDA: ik iets lekkers gegeten heb     

MARIE: een kip     BERT: alles goed loopt!     MICHEL: 

ik een eind heb gefietst     FLORIAN: het warm is 

en de Graafschap heeft gewonnen     WIL: ik een kopje 

koffie drink op de Bettekamp     YVONNE: ik pannenkoeken eet     

JAN: ik muziek luister op de MP3-speler     PAULA: we een barbecue hebben     

JAN: 1 tegen 100 op zondagavond op tv is     SIBOLT: mensen mij “goedendag” zeggen     

MARCO: ik op m’n kamer zitten     LISA: ik slaap     HENK: als de zon schijnt     CLARE: ik katten zie     GONNEKE: ik na het 

eten een dutje op het waterbed kan doen     MIEN: ik poets!     BEN: ik mee mag met de trekker     CORRIE: ik ga winkelen     

JOKE: ik in de stoel zit     JELLE: ik ’s avonds bij AVA’ 70 heb hardgelopen      BENNIE: er niks met me aan de hand is     PAULA: 

ik kan praten over hoe ik me voel in mijn lichaam     GERT: ik op de begraafplaats werk     ALEXANDER: ik me jong voel!     

RON: ik foto’s maak     HANS: ik bij muziekvereniging Jubal ben en als ik naar mijn moeder ga     ALFRED: ik geen koorts heb     

CELESTE: ik bij mijn moeder ben     MIRJAM: het weer weekend is     DIKE: ik ga sporten en zwemmen     SANDRA: ik met plezier 

naar mijn werk ga en mijn collega’s weer zie     FEMKE: ik uitga     MARCO: ik naar het Borchuus ga     ROLF: ik naar het theater 

of de bioscoop ga     GRADA: ik win met Rummikub     GUS: ik gezwommen heb     YVONNE: het zonnetje schijnt     JUVENTA: 

ik naar mijn begeleid werken plek ga bij de ouderen     BENNIE: ik een DVD kijk     BERNARD: na de zomer alle activiteiten 

weer beginnen     SHARISSE: mijn vriendje komt     CASPER: ik blij ben     EDU: als iemand lief is tegen mij     MELANIE: ik 

vrolijk ben     ELLEN: ik weer fijn gewerkt heb bij de Coöp en ’s avonds op de bank Goede Tijden Slechte tijden lig te kijken     

SUBANDI: ik gelukkig ben     PETRA: ik wandel     CLARISJA: het mooi weer is     ANGELA: als ik bij zorgcentrum Schuylenburgh 

kan werken     HANNIE: de Bijbelclub weer begint     GIJS: de zon schijnt en ik buiten kan zitten     HARMIEN: ik op bezoek 

ga     MAAIKE: ik buiten in de schommel lig     SYLVIA: ik lol heb     CYRIL: het buiten lekker warm is     MARLOES: ik bij 

het Borchuus kan werken     DERKJAN: ik bij de McDonald’s gegeten heb     REGIEN: ik mag gaan zwemmen     MICHAEL: 

ik muziek draai     RONNIE: ik de begeleiders pest     SAMANTHA: ik creatief bezig ben     BRENDA: een kip, kiplekker!     

MARJOLEIN: ik mijn vriend zie en het gaat goed met hem en mij     JAN: ik voetbal ga kijken bij DZSV     ANDRE: op de kermis     

GONDA: ik bij de paarden en mijn familie ben     FREDDIE: ik voor de eerste keer win van de begeleiders met mens-erger-je-niet     

SANDER: ik aan het tekenen en schilderen ben     JANINE: mijn bloedsuikers goed zijn     DINI: ik goed in mijn vel zit     JAN: ik niet 

ziek ben     IRIS: ik op mijn paard rij     ANITA: ik mijn kinderen weer zie     MICHEL: ik naar de Graafschap ga en als mijn vader mij 

ophaalt en ik bij hem kan slapen     MARCO: als ik klusjes bij het Borchuus zelfstandig kan doen     SYLVIA: ik me lichamelijk goed 

voel     JANNY: ik boodschappen ga doen     TOM: ik iets leuks mag doen     RIANNE: ik verliefd ben     CARLA: ik goed in mijn vel zit 

en er geen polonaise aan mijn lijf is     WENDY: ik een wijntje op heb     LULJETA: ik een broodje salami eet     BART: ik met technische 

lego bezig ben     BIANCA: ik op mijn nieuwe begeleid werken adres aan het werk ben     ANITA: ik koffie drink met een koekje erbij

www.estinea.nl

Ik voel me 
lekker als…


