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Bakkie doen bij Katoen 
Op 30 maart 2015 opende Schenk Atelier Katoen in Enschede z’n deuren. In de 
centrale hal van multifunctioneel centrum Prismare runnen mensen met een beperking 
met ondersteuning van Estinea een koffieschenkerij. Corien Snippe: ‘Je kunt bij ons 
een heerlijk kopje koffie, thee of fris drinken. En als je trek hebt, kun je er appeltaart bij 
nemen of iets anders van onze kaart. De mensen hier in het gebouw, kennen ons al een 
beetje. Maar ook andere bezoekers kunnen gewoon gezellig bij ons binnen lopen. We 
zijn iedere werkdag van 8.30 tot 16.00 uur open. Hopelijk krijgen we het lekker druk!’

Behalve de koffieschenkerij is er ook een atelier waar cliënten creatief aan de slag 
kunnen, bijvoorbeeld met hout. De producten die hier worden gemaakt, worden 
verkocht in de Top Art-cadeauwinkel die ook in Prismare gevestigd is.

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

Jarenlang hing er een knipsel op mijn prikbord over een 80-jarige vrouw, die aan een studie 
filosofie begon. Dat vond - en vind - ik een geweldig vooruitzicht! Natuurlijk snap ik dat dit 
niet het ideaalbeeld van iedereen is. Maar ik zie wel dat steeds meer mensen hun leven lang 
blijven leren. Gelukkig betekent dit niet dat je alleen nog maar met je neus in de boeken zit. 
Bij Estinea weten we: leren doe je vooral met en van elkaar. Een leven lang leren krijgt zo een 
heel andere lading: lang leve het leren!

Perspectief
Nieuw in ons leerbeleid is dat we het leertraject van medewerkers koppelen aan het 
leertraject van mensen met een beperking. ‘Samen leren’ heeft echt meerwaarde. Wat 
ik zo bijzonder vind, is dat het ons lukt om het perspectief te kantelen. Een cliënt leert 
niet alleen van de begeleider, maar neemt op zijn of haar beurt ook de begeleider 
bij de hand. Volgens het LFB, belangenbehartiging voor en door mensen met een 
verstandelijke beperking, zijn wij in Nederland uniek in de manier waarop we 
ervaringsdeskundigheid integreren in ons leerbeleid. Ik raad u daarom aan om het 
gastcolumn van ervaringsdeskundige Tom Overkamp op pagina 23 zeker even te 
lezen. 

Vakmanschap
Leren heeft een directe relatie met de kernwaarde ‘Vakmanschap’ uit ons 
nieuwe ondernemingsplan. Vakmanschap komt tot uiting in heel veel dingen. 
Maar misschien is het belangrijkste kenmerk wel dat je open blijft staan voor 
nieuwe inzichten. Tijdens de Open Dag van Zorg en Welzijn hoorde ik een 
ervaringsdeskundige cliënt praten met een wethouder. Ik was aangenaam 
verrast door de directheid waarmee dat gebeurde, en de duidelijke 
voorbeelden. Daar laat ik me in mijn werk graag door inspireren!

Beatrijs van Riessen 
Raad van Bestuur Estinea

Lang leve het leren!

POS - Meer dan alleen een goed gesprek

Estinea voert structureel POS-gesprekken. 
Hierdoor hebben we een schat aan 
(digitale) informatie in handen. Dit helpt 
ons om continu te werken aan het 
verbeteren van de kwaliteit van 
onze dienstverlening.
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8 Thema 
Samen leren: groeien door 
te delen

Mensen met een beperking, hun sociale netwerk en 
begeleiders leren bij Estinea steeds vaker van en met 
elkaar. Onze ervaring: het levert gewoon meer op. 
Zelfs bij een ‘lastiger’ 
onderwerp als  
vriendschap, 
relaties en 
seksualiteit. 

In beweging
Participatieproject 
Varsseveld
Ruim een jaar geleden startte 
Estinea een participatieproject 
in Kulturhus Borchuus. Veel 
ondernemers in de buurt 
nemen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en doen 
volop mee! 
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Kort nieuws

Dierenopvang en bibliotheek algemene voorzieningen Enschede 

De gemeente Enschede heeft twee participatieprojecten 
van Estinea aangewezen als nieuwe algemene voorziening 
binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Het gaat om het dierenopvangcentrum en bibliotheek 
Twekkelerveld. Met deze participatieprojecten laat 
Estinea al een paar jaar succesvol zien dat mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt met ondersteuning mee 
kunnen doen in een normale werkomgeving. Regiomanager 
Rudi Gülink: ‘Mensen met een beperking verrichten bij het 
dierenopvangcentrum en de bibliotheek werkzaamheden 
waar andere inwoners profijt van hebben. Ze helpen 
mee om deze maatschappelijke voorzieningen in stand 
te houden.’ Wethouder Van Houdt van de gemeente 
Enschede noemt Estinea voorloper in zo normaal mogelijk 
participeren: ‘Bij de dierenopvang hebben deelnemers 
gewoon de kleding van het asiel aan. Ze worden niet thuis 

opgehaald, maar komen gewoon zelf naar het werk. Zowel 
het dierenopvangcentrum als de bibliotheek zijn goede 
praktijkvoorbeelden die hopelijk doen volgen. Door beide 
projecten aan te wijzen als algemene voorziening binnen de 
Wmo willen we dit bevorderen.’ 

Lekker extra bewegen! 
Opnieuw hebben 27 studenten van de sportopleiding van het 
Graafschap College in Doetinchem stagegelopen bij Estinea. Het is voor 
het derde jaar op rij dat het project ‘EMB in beweging’ is gehouden. 
Boudewijn Inja, bewegingsagoog bij Estinea: ‘Deze samenwerking 
levert iedereen iets op. De studenten doen praktijkervaring op met het 
begeleiden van bewegingsactiviteiten voor mensen met een ernstige 
meervoudige beperking. Zij krijgen theorieles en draaien mee op locaties 
van Estinea in Aalten en Dinxperlo. Cliënten kunnen hierdoor tijdelijk 
genieten van extra bewegingsactiviteiten. Lekker bewegen is belangrijk. 
Het geeft je zelfvertrouwen en stimuleert je om grenzen te verleggen 
en mee te doen in de samenleving. Het project ‘EMB in beweging’ sluit 
daarmee aan bij onze visie en werkwijze.’ Estinea is onder de noemer 
‘Estinea Vitaal’ in elke regio gestart met een vitaliteitsproject. In het 
volgende nummer van Estinea magazine meer hierover.

Bloemen voor 400ste vrijwilliger
 
De eerste dag van Niels Limbeek als vrijwilliger bij werk en 
activiteitenlocatie Hesselinkweg in Winterswijk was meteen een heel 
feestelijke. Niels is de 400ste vrijwilliger van Estinea. Hij ontving uit 
handen van Raad van Bestuur Beatrijs van Riessen een mooie bos 
bloemen. Beatrijs: ‘Alle teams hebben de afgelopen jaren initiatieven 
genomen om meer mensen in contact te brengen met een vrijwilliger. 
En met succes: het aantal vrijwilligers binnen onze organisatie groeit 
gestaag. Vrijwilligers maken de leefwereld en het sociale netwerk van 
iemand met een beperking groter, waardoor nieuwe kansen ontstaan 
om mee te doen. Vanaf deze plek wil ik daarom nog eens mijn 
waardering uitspreken voor de enorme inzet van al onze vrijwilligers!’

Nieuwe huissleutels
In februari ontvingen de bewoners van de Zeddamseweg 
in ’s-Heerenberg de huissleutels van hun gloednieuwe 
appartementen. De vijftien bewoners huren hun 
appartement van Woningstichting Bergh en krijgen 
ondersteuning van Estinea. Het is de eerste woonvoorziening 
in deze vorm in ’s-Heerenberg. In Aalten is de tweede 
nieuwbouwwoning klaar aan de Slaadreef. Twaalf 
bewoners kregen in april de huissleutel van hun individuele 
appartement. In totaal komen aan De Slaadreef vier nieuwe 
woningen met appartementen voor in totaal 48 cliënten.Estinea ontwikkelt Participatie Toolbox 

Estinea heeft het afgelopen jaar actief en intensief gewerkt aan 
het opzetten van diverse participatieprojecten in de gemeente 
Berkelland. Dit hebben we gedaan met steun van de provincie 
Gelderland. De opgedane kennis en ervaringen delen we graag 
met anderen. Daarom hebben we de ‘Participatie Toolbox’ 
ontwikkeld, een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van 
participatieprojecten waar andere organisaties hun voordeel 
mee kunnen doen. Tijdens een mini-symposium op 16 april is de 
toolbox gepresenteerd én gingen we in gesprek over de aanpak, 
concrete resultaten en toekomst voor participeren in Berkelland. 
Dagvoorzitter Tanja Abbas – auteur van het boek ‘Modern 
Noaberschap’ waarin zij participatie in vele vormen beschrijft – 
nodigde de aanwezigen uit om samen de bal op te pakken en 
met elkaar te werken aan nieuwe participatiemogelijkheden voor 
mensen met een beperking. Nieuwsgierig naar de Participatie 
Toolbox? Neem dan contact op met kwartiermaker Wmo Ineke 
Dervishaj, telefoon 06 23 17 61 88 of bezoek www.estinea.nl.
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THEMA: SAMEN LEREN

ThemaSamen leren 

Vriendschap, relaties en seksualiteit. Niet direct een 
onderwerp waarbij je verwacht dat ‘samen leren’ 
meerwaarde heeft. En toch hebben Barbara Poelstra, Martin 
Langenburg en begeleider Michiel Gelderman dat wel 
degelijk zo ervaren. ‘Het maakt het veel makkelijker om er 
met elkaar over te praten.’

Verkering
Barbara en Martin wonen met ondersteuning van Estinea aan 
de Bosuilstraat in Enschede. Samen met zes anderen die hier 
wonen, volgden ze onlangs de cursus ‘Vriendschap, relaties 
en seksualiteit’. 

Voor Barbara en Martin was dat niet zo’n vanzelfsprekende 
keuze: ‘We zijn christelijk opgevoed en hebben van huis uit 
niet mee gekregen dat dit een onderwerp is waar je makkelijk 
over praat. Michiel begon er een keer over dat deze cursus 
er is. Toen zijn we er eigenlijk pas over gaan nadenken. We 
vonden het toch wel belangrijk om er meer over te weten, 
want we hebben sinds acht maanden verkering. Maar 
ook als je geen verkering hebt of verliefd bent, is de cursus 
interessant.’

In gesprek
Michiel en zijn collega-begeleiders konden de vragen en 
behoeften van de bewoners van de Bosuilstraat beter 
boven tafel krijgen, omdat ze zelf al twee bijeenkomsten 
over vriendschap, relaties en seksualiteit hadden gevolgd. 
Michiel: ‘Als team vonden we het een belangrijk onderwerp 
om mee aan de slag te gaan. Door zelf goed voorbereid 
te zijn en met elkaar in gesprek te gaan, waren we in staat 
om cliënten voor dit onderwerp te interesseren. We kregen 
ook tools aangereikt, waarmee we hebben kunnen peilen 
waar mensen qua beleving aan toe zijn. Het blijft toch een 
gevoelig onderwerp. Als je mensen iets aanbiedt wat ze 
sociaal-emotioneel niet aankunnen, sla je de plank volledig 
mis. Ik vond het waardevol om die inschatting vooraf goed 
te kunnen maken. Zo hebben we op een voor cliënten 
voorspelbare manier naar de cursus toe kunnen werken.’

Groeien door te delen
Een leven lang leren en ontwikkelen. Met oog voor eigen kracht en 
talenten. Als lerende organisatie heeft Estinea het hoog in het vaandel 
staan. We investeren voortdurend in de persoonlijke ontwikkeling van de 
mensen die we ondersteunen en hun sociale netwerk. En in de ontwikkeling 
van medewerkers en vrijwilligers. Onze visie is dat we groei en ontwikkeling 
op het persoonlijke vlak, binnen een team en de organisatie pas écht 
realiseren door te delen: samen leren, dat is waar het om draait. We 
geven daar concreet invulling aan door het leertraject van medewerkers 
en vrijwilligers direct te koppelen aan het individuele leertraject van de 
mensen die we ondersteunen. De onderlinge vertrouwensband wordt zo 
versterkt en het levert gewoonweg meer op.

Nieuwsgierig
Estinea biedt de cursus ‘Vriendschap, relaties en seksualiteit’ 
aan op meerdere niveaus. In totaal deden in Enschede  
25 mensen met een beperking mee aan de cursus, verdeeld 
over vier groepen. Barbara en Martin waren blij met hun 
groep. Barbara: ‘We hebben samen filmpjes en plaatjes 
gekeken, naar verhalen geluisterd en allerlei dingen 
besproken. Ik vond dat in het begin wel moeilijk. Sommigen 
praten heel makkelijk over seksualiteit. Het lijkt net alsof zij 
alles al weten en dan is het wel eens moeilijk om vragen te 
stellen. Je denkt dan toch: straks lachen ze me uit!’ Maar 
gelukkig is dat niet gebeurd,’ vult Martin aan. ‘Ik vond de 
cursus leuk. Het maakte mij wel nieuwsgierig.’ De cursus voor 
medewerkers liep ondertussen ook gewoon door. Michiel: ‘Je 
gaat gelijk op en dat maakt het makkelijker om het er met 
elkaar over te hebben.’

Theater
In Enschede werd de cursus afgerond met de 
theatervoorstelling ‘Kriebels in je buik’, die aansloot bij het 
thema. Wat is het verschil tussen een man en een vrouw? Wat 
doe je als je verliefd bent? Mag je elkaar zo maar aanraken? 
Wat doe je als je dat niet fijn vindt? Of als je het juist wel 
fijn vindt? Ook ouders, vrienden en vrijwilligers mochten 
aansluiten bij de voorstelling. Michiel: ‘Het is leuk om te 
merken dat veel mensen uit het sociale netwerk interesse 
tonen. De Bosuilstraat is gestart als ouderinitiatief vanuit een 
christelijke identiteit. Ik vind het best bijzonder dat we geen 
enkele weerstand hebben ervaren om met dit onderwerp aan 
de slag te gaan.’ Barbara en Martin zijn het daarmee eens: 
‘Toch blijft het iets waar we vooral met elkaar en met de 
begeleiders over praten.’

Vriendschap, relaties en 
seksualiteit

Estinea had al jaren de wens om met het onderwerp 
‘Vriendschap, relaties en seksualiteit’ aan de slag te 
gaan. Zorgconsulent Theo Boesveld: ‘De start van 
de cursus in Enschede heeft laten zien dat we een 
laagdrempelige manier hebben gevonden om dit 
te doen. Om de cursus breed in de organisatie - op 
verschillende niveaus - aan te kunnen bieden, leiden 
we nu een aantal leercoaches op. Inmiddels zijn in 
Doetinchem al nieuwe groepen met in totaal  
18 deelnemers van start gegaan met de cursus.’ 
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Estinea heeft een platte 
organisatiestructuur en weinig 
managementlagen. ‘Groeien’ betekent 
daarom vooral dat medewerkers hun 
kennis, kwaliteiten en capaciteiten 
breed inzetten binnen de organisatie. 
Steeds meer medewerkers zijn 
naast hun functie als begeleider 
werkzaam als leercoach met een 
specifiek aandachtsgebied. Een 
leerconcept waarin we redelijk 
uniek zijn. Als leercoach neem je de 
verantwoordelijkheid voor je eigen 
leerproces én je investeert in dat van 
anderen.

Jeanine Bloemendaal-Kok is 
leercoach. Ze begeleidt cliënten en 
medewerkers met leervragen op het 
gebied van autisme. Dit doet ze door 
mee te draaien in de praktijk. En ze 
geeft cursussen over weerbaarheid en 
seksualiteit.

Laagdrempelig
Jeanine: ‘Ik geloof sterk in het 
concept van leercoaches, omdat 
het heel laagdrempelig is. Ik ben 
immers óók begeleider van mensen 
met een beperking. Daardoor kan ik 
gemakkelijk insteken op het niveau 
van medewerkers en cliënten die ik 
begeleid in hun leertraject. Dat ik van 
dezelfde organisatie ben, ervaar 
ik ook als een voordeel. Ik spreek 
dezelfde taal, kan direct aansluiten 
bij de praktijk en ben er snel bij als 
een vraag urgent is. Als leercoach 
zet ik mijn kwaliteiten en kracht 
in op die onderdelen die ik leuk 
vind en waar ik goed in ben. Zo 
kan ik me sterk maken voor de hele 
organisatie en blijf ik investeren in 
mijn eigen ontwikkeling.’

Kwaliteit
‘Als leercoach moet je een surplus 
kunnen bieden,’ vertelt Erna Veenvliet, 
begeleider van leercoaches binnen 
Estinea. ‘Soms beschikken medewerkers 
al over specifieke deskundigheid, 
omdat ze jarenlange ervaring hebben 
of een specialistische opleiding hebben 
gevolgd. Een andere keer kopen we als 
organisatie eenmalig deskundigheid in 
en leiden we leercoaches op om zich 
die deskundigheid eigen te maken. 
Zo borgen we dat we kwaliteit bieden 
en dat we flexibel kunnen inspelen op 
veranderende leervragen.’

Koppeling leertrajecten
Tot voor kort werkte Estinea met 
aparte leercoaches voor cliënten en 
medewerkers. Erna: ‘Dat hebben we 
losgelaten. We koppelen nu steeds 
vaker het leertraject van medewerkers 
direct aan het individuele leertraject 
van mensen met een beperking.’ 

Jeanine is hier enthousiast over: 
‘Mensen met een beperking hebben 
hun begeleider nodig om in de praktijk 
te kunnen brengen wat ze geleerd 
hebben, en om hierin te kunnen 
groeien. Door medewerkers actief 
mee te nemen in het leerproces van 
cliënten, borgen we dat beter. Ik 
merk dat cliënten het leuk vinden als 
begeleiders meedoen. Het maakt de 
drempel voor henzelf om een cursus te 
gaan doen lager.’

Interessanter
Jeanine verwacht dat de rol van 
leercoaches hierdoor nog interessanter 
wordt: ‘Als leercoach heb ik een 
‘rugzakje’ met ervaring, maar het 
betekent niet dat ik alles weet. Ik 
leer op mijn beurt ook weer van 
een persoonlijk begeleider, die mij 
aanwijzingen geeft om de signalen van 
een cliënt te interpreteren. Leren, dat 
doe je echt met en van elkaar!’

Uniek leerconcept: leercoaches

THEMA: SAMEN LEREN

Johan Kuenen is ernstig meervoudig beperkt en woont aan 
de Meijersweg in Neede. Zijn zus Henriëtte Brandenbarg 
deed mee aan de cursus Voorlezen Plus. Samen met 
persoonlijk begeleidster Christel Tielkes maakte zij een 
boek voor Johan met een verhaal dat aansluit bij zijn 
belevingswereld.

Henriëtte: ‘De cursus Voorlezen Plus is bedoeld voor mensen 
zoals Johan, die geprikkeld en gestimuleerd willen worden. 
In drie bijeenkomsten hebben we een verhaal geschreven. 
Een leercoach van Estinea heeft ons hierin ondersteund. Het 
onderwerp voor het verhaal had ik vrij snel bedacht. Johan 
gaat elke woensdag toeren met zijn ouders. Ik wilde iets 
maken waardoor hij dat fijne gevoel steeds opnieuw kan 
beleven. Het boek heeft zeven bladzijdes met telkens één 
zin en een voorwerp. Ik lees voor en laat Johan daarbij ook 
iets ervaren. Ik doe hem een geurtje op, laat hem het tikken 
van een horloge horen, de wielen van een speelgoedauto 
voelen, een pepermuntje proeven, een foto van zijn ouderlijk 
huis zien, en (met een praatknop) de stemmen van mama 
en papa horen. Het was best moeilijk om het verhaal zo 
compact te krijgen, maar ik ben trots op het resultaat. 
Het was een leuk en bijzonder leerproces, dat Johan veel 

oplevert. Ik lees het verhaal regelmatig aan hem voor, dus 
hij kent het inmiddels goed. Hij reageert er écht op en dat 
maakt dat het voorlezen altijd weer een fijn moment is voor 
ons allebei.’

Voorlezen Plus ‘Johan 
reageert écht op het verhaal’

ThemaSamen leren Ervaar het maar
Voorlezen Plus sluit helemaal aan bij Ervaar het 
maar, een methodiek gericht op het stimuleren 
van de motoriek, zintuigen en communicatie in 
de begeleiding van mensen die baat hebben bij 
een belevingsgerichte benadering. Alles draait om 
de ervaringen. Je kijkt bewust naar wat iemand 
fijn vindt en wat je zelf doet om hem of haar die 
plezierige ervaring telkens weer te geven. Door een 
vaste volgorde aan te houden, ontstaat herkenning 
en kan iemand met een ernstige meervoudige 
beperking meer genieten. Voor ouders, familie en 
begeleiders is Ervaar het maar vaak heel waardevol. 
Het biedt mogelijkheden om prettig contact te 
hebben en samen plezier te beleven.
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IN BEWEGING

Ondernemers 
in Varsseveld 
doen mee!
Sibolt, Michel, Marloes, Jan, Tom, Iris, Marco, Danny, Karin, 
Wendy en Gert werken allemaal bij Borchuus Kulturhus 
in Varsseveld. Estinea heeft hier sinds januari 2014 een 
participatieproject. Mensen met een beperking doen allerlei 
werkzaamheden in en rondom het gebouw. Hierdoor 
komen zij in contact met anderen en doen zij volop mee in 
de Varsseveldse samenleving. Dit wordt nog eens versterkt 
doordat een aantal lokale ondernemers inmiddels óók volop 
meedoet.

’t Vers’seveld
Ronnie en Carly Kempink bijvoorbeeld, eigenaren van 
groentewinkel ’t Vers’seveld. Ronnie: ‘Wij bezorgen al jaren 
groente en fruit bij een aantal woonlocaties van Estinea. 
Toen ik benaderd werd met de vraag of mensen die in het 
Borchuus werken die bestellingen mochten bezorgen, was 
ik daar meteen voor in. Wij zorgen dat de bestellingen klaar 
staan. Marco en Marloes bezorgen ze vervolgens. Dat doen 
ze lopend vanuit onze winkel. Marco helpt mij ook nog met 
andere bestellingen rondbrengen. Op woensdagochtend 
stappen we samen in de bus en brengen we groente en fruit 
naar bedrijven hier in de regio. Marco en Marloes doen hun 
werk serieus en met plezier. Ze verdienen het om op hun 
eigen manier mee te kunnen doen. Ik ben blij dat ik daar als 
ondernemer iets aan kan bijdragen!’

Wil en bereidheid
Ook andere ondernemers in Varsseveld nemen hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals Colors@home, 
Heezen mode en Welkoop. Rini Bongen, begeleider van 
Estinea bij het Borchuus: ‘De wil en bereidheid om mensen 
met een beperking mee te laten doen is er gewoon. Er zijn 
bovendien heel veel manieren waarop dat kan. Het Borchuus 
ligt midden in Varsseveld en is voor ons een prima uitvalsbasis 
om voortdurend in gesprek te blijven met ondernemers. Samen 
lukt het ons om écht iets in beweging te brengen.’
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Online succes
We hebben er veel energie in gestoken en het resultaat 
mag er dan ook zijn. Begin november ging onze nieuwe 
website ‘live’. Sinds die tijd zoeken we ook online 
actiever de verbinding en samenwerking met iedereen 
in de samenleving. En met succes: in zes maanden tijd 
hebben maar liefst meer dan 55.000 mensen een bezoek 
gebracht aan de website! Ook op social media hebben 
we steeds meer volgers. Met alles wat we publiceren en 
delen op Facebook bereiken we steeds meer mensen in 
de Achterhoek, Twente en daarbuiten!

Het jaar 
2014 in beeld
In 2014 hebben we ons verder voorbereid op de veranderingen 
in de zorg die per 1 januari 2015 zijn ingegaan. We zijn er trots op 
dat onze aanpak lijkt te werken. We durven te vernieuwen en daarmee 
creëren we nieuwe kansen voor mensen met een beperking om mee te 
doen in de lokale samenleving. Steeds meer vrijwilligers, zorgorganisaties en 
maatschappelijk ondernemers doen met ons mee. We zijn ons ervan bewust - 
en ervaren dit ook dagelijks! - dat we samen meer bereiken. 

Een nieuw ondernemingsplan
Sterker in de samenleving. Dat is de titel van ons nieuwe 
ondernemingsplan 2015-2018. We hebben er in 2014 hard aan 
gewerkt en heel veel mensen hebben inbreng geleverd. Cliënten, 
hun familie, vrijwilligers en medewerkers kwamen tijdens twintig 
themabijeenkomsten in mei met goede ideeën om de komende 
jaren samen invulling te geven aan ‘meedoen in de samenleving’. 
De ondernemingsraad, cliëntenraad en Raad van Toezicht 
leverden waardevolle bijdragen. En in november gingen we in 
gesprek met belangrijke externe relaties over onze strategische 
keuzes. Het was voor ons een inspirerend traject! We gaan door 
op de ingeslagen weg en werken eraan dat mensen met een 
beperking sterker in de samenleving komen te staan. En dat 
Estinea, als aanbieder van ondersteuning en zorg, ook sterker 
in de samenleving komt te staan. Een samenvatting van ons 
ondernemingsplan staat op onze website.

Cliënten 
(zorgarrangementen)

2014 2013 2012

Wonen 463 439  423 
Werken 366 365  363 
Logeren 19 23  28 
Ambulant 225 229  224 

1.073  1.056   1.038  

Medewerkers 2014 2013 2012
Aantal 766 767 799
FTE 493,21 497,73 499,43
Vrijwilligers 384 341 251
Verzuim 4,57 4,31 5,16

Financiele parameters 2014 2013 2012
Omzet (x € 1.000) 37.477 34.749 34.913
Resultaat (x € 1.000) 673 462  875 
Solvabiliteit 19,80% 19,40% 17,80%

Nieuwe huisvesting en 
participatieprojecten

Begin 2014 heeft Estinea een nieuw kleinschalig 
appartementencomplex (De Kalter) geopend midden in 
het centrum van Haaksbergen. In april startte de bouw 
van een kleinschalige woonlocatie aan de Zeddamseweg 
in ’s-Heerenberg. En in Aalten werd gestart met de bouw 
van de tweede woning aan de Slaadreef. Behalve deze 
nieuwe huisvestingsprojecten is in 2014 ook een aantal 
nieuwe participatieprojecten gestart. Begin januari hebben 
twee dagbestedingsgroepen hun onderkomen gevonden 
in zalencentrum De Huve in Eibergen. In diezelfde maand 
startte een groep in Borchuus Kulturhus in Varsseveld. 
In De Helmhorst in Winterswijk bieden Estinea en Zozijn 
sinds september gezamenlijk dagbestedingsactiviteiten 
aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. 
Ook zijn we participatieprojecten gestart bij Hof van 
Eckberge in Eibergen, bij woonzorgcentrum Schavenweide 
in Doetinchem en bij ’t Brewinc (centrum voor kennis en 
ontmoeting van informatie, cultuur, recreatie en educatie) 
in Doetinchem. 

Ondernemerschap 
en netwerken 
versterkt

Sinds 2013 werken we met 
kwartiermakers Wmo. Dit zijn 
persoonlijk begeleiders met een extra 
taak: zij zoeken actief de verbinding 
in de lokale samenleving en initiëren 
daar nieuwe mogelijkheden voor 
mensen met een beperking om 
mee te doen. Dit ondernemerschap 
loont. Sterker nog: we zijn ervan 
overtuigd dat de meerwaarde van 
Estinea versterkt kan worden als 
àlle medewerkers ondernemender 
worden. In 2014 hebben we daarom 
een begin gemaakt met het borgen 
van de door de kwartiermakers 
Wmo opgedane kennis en ervaring. 
Alle teams hebben activiteiten 
georganiseerd gericht op het 
versterken van het sociale netwerk 
van cliënten. Daarnaast zijn we 
gestart met het aanbieden van de 
netwerktrainingen Die ken ik (voor 
cliënten) en Die ken ik Plus (voor 
medewerkers). Een mooie basis 
waar we in 2015 gestaag aan  
verder bouwen.

Oog voor vrijwilligers 

In 2014 hebben we opnieuw tientallen nieuwe 
vrijwilligers mogen verwelkomen. Dankzij hun 
inzet kunnen mensen met een beperking doen 
of leren doen wat ze zelf graag willen. Wij zijn 
blij met al die mensen die helpen. We zien dat 
vrijwilligers en professionals elkaar aanvullen en 
steeds intensiever samenwerken. Daarom hebben 
we in 2014 het scholingsaanbod voor vrijwilligers 
uitgebreid. Een groot aantal vrijwilligers heeft 
inmiddels een of meerdere trainingen gevolgd. 
Ook zijn we gestart met een Vrijwilligersplatform. 
De leden van het platform zijn gesprekspartner 
voor de Raad van Bestuur. Ze denken mee over en 
dragen suggesties aan voor het vrijwilligersbeleid 
van Estinea.

IN BEWEGING
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Samen koken en eten bijvoorbeeld. 
José: ‘Bij de inloop kwamen we er 
achter dat we het heel tof vinden om te 
koken. De begeleidster van de inloop 
vroeg of het niet leuk zou zijn als we 
daar samen iets mee gingen doen. 
Nu doen we een kookworkshop bij 
Luciënne Baks, trainster van 
Zozijn. We koken elke vrijdag in de 
keuken van de Wagu in Gendringen. 
Om 17.00 uur komen we hier naar toe 
en dan maken we samen een maaltijd; 
een hoofdmaaltijd met een soepje 
vooraf óf een toetje na. En dat eten 
we dan natuurlijk gezellig samen op.’

Gasten
José, Cindy en Mario koken niet alleen 
voor zichzelf. Cindy: ‘We hebben ook 
altijd twee gasten. Dinie Agelink en 
Gerard Jansen komen gezellig met ons 

mee-eten. Zij hebben geen zin meer 
om na een drukke werkweek nog voor 
zichzelf te koken. En wij vinden het 
leuk om niet alleen voor onszelf, maar 
ook voor anderen te koken. Tot nu toe 
vinden Dinie en Gerard het eten dat we 
maken erg lekker. En met z’n vijven aan 
tafel is het gewoon heel gezellig!’ 

Vriendenkring
Als het eten op is en de keuken weer 
aan kant, kunnen de kookvrienden 
meteen door naar de inloop, die ook 
in de Wagu is. Cindy kan het iedereen 
aanraden om een keer naar de inloop 
te komen. ‘Ik wilde heel graag mijn 
vriendenkring uitbreiden en heb hier al 
veel nieuwe mensen leren kennen. Niet 
alleen José, Mario, Dinie en Gerard, 
maar ook anderen. Omdat we elkaar 
hier ontmoeten, is het makkelijker om 

met elkaar af te spreken en ook andere 
dingen samen te gaan doen. We zijn 
al een keer met een groep van tien 
gaan bowlen en klootschieten. En we 
zijn laatst met z’n achten bij de Chinees 
gaan eten. Dat doen en regelen we 
allemaal zelf, zonder begeleiding!’

Ideeën voor gezamenlijke activiteiten 
hebben de vrienden nog volop. Daarbij 
geldt: hoe meer mensen, hoe meer 
vreugde. José: ‘Schrijf maar op dat het 
heel belangrijk is dat de inloop blijft. Zo 
kom je uit je isolement en je hebt echt 
heel veel aan elkaar.’

De inloop in Gendringen is elke vrijdag 
van 19.00 tot 21.00 uur bij de Wagu 
aan de Industrieweg 4a in Gendringen. 

‘Bij de inloop in Gendringen 
maak je vrienden’
Elke vrijdagavond is er inloop in Gendringen. Cindy Timmer, José Torres en Mario 
Weijkamp zijn dan maar wat graag van de partij. Alle drie wonen ze zelfstandig met 
ondersteuning van Estinea. ‘Bij de inloop kunnen we lekker relaxen, gezellig koffie 
drinken, samen kletsen of een spelletje doen. Er is gewoon een heel fijne sfeer. En je 
maakt er vrienden. Kijk maar naar ons: wij doen nu ook andere dingen samen!’ 

VOOR ELKAAR

De inloop in Gendringen is een initiatief van Estinea en Zozijn. Kirsten Jansen: 
‘De inloop is een sociale ontmoetingsplek voor mensen met een beperking. 
We brengen mensen met elkaar in contact, waardoor zij hun sociale 
netwerk vergroten. Hierdoor ontstaan vanzelf nieuwe mogelijkheden om 
mee te doen. Bij de inloop is op de achtergrond een professional aanwezig. 
Die helpt als er vragen zijn die niet kunnen wachten tot het volgende 
ondersteuningsgesprek thuis en stimuleert mensen om initiateven te nemen. 
Het is mooi om te zien dat dit werkt en heel concrete resultaten oplevert.’

Sociale ontmoetingsplek
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Meer dan alleen een 
goed gesprek  
Hoe gaat het met je? Wat vind jij belangrijk in jouw leven en hoe tevreden 
ben je hierover? Allemaal vragen die aan bod komen in een POS-
gesprek. Estinea voert deze POS-gesprekken inmiddels zo’n twee 
jaar. We investeren in een goed gesprek met de mensen die 
we ondersteunen en nemen de verbeterpunten mee in het 
ondersteuningsplan. Vanaf dit jaar gaan we de POS-
uitkomsten breder inzetten, zodat we ook op team-, regio- 
en organisatieniveau continu werken aan het verbeteren 
van onze dienstverlening.

Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS)

Over de POS

POS staat voor Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Het is een wetenschappelijk 
onderbouwd hulpmiddel, waarmee we meten hoe iemand zijn kwaliteit van bestaan ervaart.

De manier waarop mensen zelf hun kwaliteit van bestaan ervaren, wordt bepaald door fysieke, 
psychische en sociale factoren. Persoonlijke kenmerken spelen hierbij een rol, maar ook de kwaliteit 
van relaties, de vervulling van levensdoelen en maatschappelijke participatie. 

De meerwaarde van de POS is dat mensen met een beperking het gesprek voeren met 
iemand die de zorg van binnenuit kent, maar geen direct belang heeft in de dagelijkse 
ondersteuning. Estinea heeft vier medewerkers hiervoor opgeleid.

Estinea voert POS-gesprekken met iedereen die 24-uurs ondersteuning 
krijgt, én met zijn of haar vertegenwoordiger en persoonlijk begeleider. 
Dit doen we eens in de twee jaar, voorafgaand aan het 
ondersteuningsplangesprek. 

In twee jaar tijd zijn POS-gesprekken 
gevoerd voor ruim 400 cliënten. Dit 
betekent dat iedereen die hiervoor in 
aanmerking komt, inmiddels een eerste 
POS-gesprek heeft gehad. 

Verdiepingsslag
André Vis, broer en wettelijk 
vertegenwoordiger van Peter, had 
vorig jaar een POS-gesprek en kijkt 
daar met een heel goed gevoel op 
terug: ‘Ik had het gesprek samen 
met de persoonlijk begeleider van 
mijn broer. Met Peter zelf is geen 
gesprek gevoerd, omdat hij daar niet 
toe in staat is. Een onafhankelijke 
medewerker van Estinea, die Peter 

en mij niet kende, leidde het POS-
gesprek. Dat deed zij met kennis van 
zaken en veel empathie. Ze vroeg 
goed door op zaken die er echt toe 
doen. Daardoor is zo’n gesprek veel 
meer dan alleen wat vinkjes zetten 
op een lijstje. Je gaat heel open met 
elkaar in gesprek en maakt samen 
een verdiepingsslag aan de hand 
van een aantal herkenbare thema’s 
als zorg, vrije tijd, werk, lichamelijke 
gezondheid en contact met anderen. 
Na het gesprek is met de scores op 
al die thema’s een overzichtsprofiel 
gemaakt. En dat leverde vervolgens 
weer aandachtspunten op die ik terug 
heb zien komen in het bijgestelde 
ondersteuningsplan.’

Digitale informatie
De POS-interviewer werkt met een 
vragenlijst die tijdens het gesprek 
direct op een iPad wordt ingevuld. 
Wendy Grave, beleidsmedewerker 
zorg & innovatie: ‘Aan het einde van 
het gesprek kun je direct zien of de 
uitkomsten een goed beeld geven. 
Dat is heel inzichtelijk voor degene die 
wordt geïnterviewd. Daarnaast is er 
nóg een voordeel. Doordat we de POS-
gesprekken structureel voeren, hebben 
we een schat aan digitale informatie 
in handen. Die informatie gaan we 
vanaf dit jaar nader analyseren, zodat 
we inzicht krijgen in de gemiddelde 
scores  per team, regio en voor de hele 
organisatie.’

Kwaliteit
Wat levert al die informatie uiteindelijk 
op? Wendy: ‘Die scores krijgen 
waarde doordat we ze koppelen 
aan thema’s die we als organisatie 
belangrijk vinden. Estinea investeert 
bijvoorbeeld in het versterken van 
het sociale netwerk van mensen met 
een beperking. Als blijkt dat relatief 
veel mensen aangeven dat ze geen 
groot sociaal netwerk hebben, 
kunnen we concrete verbeterpunten 
benoemen voor een team of regio. 
Zo werken we gericht en structureel 
aan onze doelstellingen én aan het 
verbeteren van de kwaliteit van onze 
dienstverlening.’

Continuïteit
Als lid van de Cliëntenraad van Estinea 
ziet ook André Vis dat de POS-
gesprekken Estinea inzicht geven in hoe 
mensen de dagelijkse ondersteuning 
ervaren: ‘Natuurlijk, ieder POS-gesprek 
is een momentopname. Maar door 
de POS-gesprekken volgens een 
vaste methodiek en met regelmaat 
te voeren, ontstaat er continuïteit 
in het verzamelen van waardevolle 
informatie. Dat heeft écht meerwaarde, 
zowel voor het individu als voor de 
organisatie.’

OVER DE POS
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Nienke Geven: ‘De Methode Heijkoop 
zorgt voor inzichten die je ertoe 
brengen om anders te kijken naar 
mensen die van jou afhankelijk zijn, en 
met wie contact maken niet vanzelf 
gaat. Met korte videobeelden hebben 
we de eigen manieren van Esther in 
een vooraf gekozen situatie zichtbaar 
gemaakt. Die videobeelden hebben 
we in twee sessies met het hele team 
bekeken en besproken. Dan valt de 
een op dat Esther steeds wegkijkt als 
er iemand aankomt. Een ander ziet 
dat ze alert reageert op een bepaalde 
intonatie van de stem. In de maand 
tussen de twee videosessies zijn de 
teamleden ieder voor zich gaan 
kijken naar dat ene aspect dat hen is 
opgevallen. Zo is vanuit het team een 

compleet en samenhangend beeld 
ontstaan van wie Esther is.’ 

Functioneringsprofiel
Na twee videosessies ‘ontdekkend 
kijken’ is in twee vervolgsessies met 
het team een functioneringsprofiel 
van Esther samengesteld. Nienke: 
‘Zo’n profiel maakt het verschil 
duidelijk tussen kunnen en aankunnen. 
Wat kan Esther, kijkend naar haar 
vaardigheden, taalgebruik en (taal)
begrip, en de indrukken die je opdoet 
over haar uiterlijk en leeftijd? En wat 
kan Esther aan, als je kijkt naar haar 
sociaal functioneren, haar emotioneel  
functioneren en haar zelfontwikkeling? 
Hiermee heeft het team meer 
duidelijkheid gekregen over wat ze van 

Esther mogen verwachten. Tegelijkertijd 
geeft het richting aan het werken 
aan oplossingen in de dagelijkse 
begeleiding.’

Signalen herkennen
Persoonlijk begeleider Wilke Wiggers 
kijkt met een positief gevoel terug 
op het toepassen van de Methode 
Heijkoop. ‘We hebben Esther 
beter leren kennen. Een van de 
belangrijkste inzichten die we hebben 
opgedaan is dat Esther een langzame 
informatieverwerkingssnelheid heeft. 
Ze heeft behoefte aan overzicht en dat 
kunnen wij als begeleiders haar bieden 
door aan te sluiten bij haar karakter, 
behoeften en communicatieniveau. We 
besteden nu eerst tijd aan het maken 

van contact, voordat we iets met haar 
gaan doen. Pas als Esther echt contact 
met je heeft, is ze in staat zich te richten 
op iets als een boekje voorlezen. We 
hebben ook ontdekt dat Esther best 
veel meekrijgt van wat er om haar 
heen gebeurt. Ze ‘brabbelt’ op haar 
eigen manier de hele dag door, en 
reageert daarmee vaak op dingen die 
om haar heen gebeuren. Wij begrijpen 
die signalen nu beter. Het zijn voor ons 
mooie aanknopingspunten om contact 
met haar te maken en Esther voelt zich 
hierdoor beter begrepen.’

Zelfstandiger
Nienke: ‘We hebben ontdekt dat Esther 
eigenlijk heel veel kan en veel aan 
ons duidelijk maakt. Ze is alleen wat 

afwachtend en heeft die afgestemde 
begeleiding op wie ze is nodig om 
nieuwe dingen te proberen en leren. Als 
die ontdekte begeleidingskwaliteiten 
goed worden toegepast kan Esther 
het beter aan en functioneert ze veel 
zelfstandiger.’ 

Moeder Ria Lurvink: 
‘Esther verwachtte vanzelfsprekend 
dat haar nieuwe begeleiders haar 
begrepen en dat ze wisten wat zij 
(aan)kon. Door de veranderingen 
stond haar hele wereld op z’n kop. 
Zij snapte niet dat een nieuw team 
bewoners moet leren kennen. Door 
haar beperkte mogelijkheden kon zij 
zich niet zo snel aanpassen en ze had 
veel tijd nodig om te wennen, omdat 

haar informatieverwerking traag is. 
Ze moest opnieuw laten zien wie ze 
was, wat ze kon en hoe ze reageerde 
op veranderde omstandigheden. Ik 
denk dat we onderschat hebben wat 
de veranderingen teweeg hebben 
gebracht bij Esther. Ik als moeder ben 
heel blij dat er zo goed gereageerd is 
op mijn signalen en ervaar de aanpak 
van de Methode Heijkoop als heel 
positief. Thuis is Esther weer de oude en 
ik merk dat ze goed in haar vel zit.’

Even stilstaan 
brengt je verder
Esther Lurvink is een opgewekte, energieke jongedame 
van 25 jaar. Ze houdt erg van gezelligheid en mensen om 
zich heen. Esther woont aan de Slaadreef in Aalten. Vorig 
jaar verhuisde ze naar een nieuwe woning. Ze kreeg te 
maken met een overwegend nieuw team van begeleiders 
en nieuwe bewoners. Ook kreeg ze te maken met een 
nieuwe omgeving en begeleiding in de dagbesteding. 
Thuis bij haar moeder liet ze opstandig, extreem 
aanhankelijk, verdrietig, afwerend gedrag zien. In de 
woning liet ze dit gedrag veel minder zien. Haar moeder 
trok aan de bel en het team maakte pas op de plaats. 
Samen met Heijkooptrainster Nienke Geven leerden ze 
opnieuw ontdekken wie Esther is. 

ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT

Methode Heijkoop
De Methode Heijkoop brengt 
begeleiders en familie er op een 
vanzelfsprekende manier toe om 
anders te kijken naar de mens 
met een ernstige meervoudige 
beperking. Die andere kijk brengt een 
veranderingsproces op gang bij alle 
betrokkenen. Begeleiders worden 
zich bewust van het standpunt van 
waaruit zij naar de cliënt kijken en hun 
eigen wijze van reageren. Hierdoor 

ontwikkelen zij als vanzelf nieuwe 
begeleidingskwaliteiten 

waardoor de afstemming 
op het ‘wie’ van de cliënt 
verbeterd. Dit leidt 
ertoe dat de cliënt zich 
gezien en gehoord voelt, 
dat zijn eigenwaarde 
en zelfvertrouwen 

worden versterkt, 
en zijn functioneren 

verbetert.

Esther Lurvink
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Stichting Vrienden van Estinea 
organiseert kunstveiling

Op zoek naar een origineel kunstwerk? Stichting Vrienden 
van Estinea organiseert deze zomer een kunstveiling. Om 
de veiling te realiseren wordt nauw samengewerkt met 
de Aaltense Musea. De kunstveiling wordt gehouden op 
donderdag 23 juli 2015, tijdens de jaarlijks drukbezochte 
AaltenDagen. Dertig kunstenaars met en zonder beperking 
hebben enthousiast schilderijen ter beschikking gesteld. 

De kunstwerken die geveild worden zijn te bewonderen in 
de expositieruimte in de Dorpsboerderij aan de Markt 16 
in Aalten. Vrijwilligers van het museum hebben samen met 
kunstenaars van Estinea de ruimte speciaal hiervoor ingericht. 
Wethouder Rijks van de gemeente Aalten (verantwoordelijk 
voor cultuur en onderwijs) en Beatrijs van Riessen (Raad van 
Bestuur van Estinea) zullen de expositie op vrijdag 8 mei 
feestelijk openen. Vanaf dan is iedereen van harte welkom. 

Levendige expositie
De expositieruimte is dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur (op zondag van 13.00 tot 17.00 uur). Behalve 
kunstwerken zijn in de expositieruimte op bepaalde dagen 
ook kunstenaars met een beperking aan het werk te zien.  
De kunstenaars werken normaal in een kunstatelier behorend 

bij de Top Art Kunstuitleen van Estinea. Speciaal voor deze 
gelegenheid gaan zij echter elke donderdag aan het werk in 
de Dorpsboerderij. 

Ontmoetingsplek
‘Heel bijzonder’ vindt Gerda Brethouwer, directeur van de 
Aaltense Musea. ‘De kunstenaars bieden nieuwe impulsen 
in een oude omgeving. Dat maakt de expositie levendig én 
zorgt ervoor dat bezoekers en kunstenaars elkaar kunnen 
ontmoeten. Daar willen we als Aaltense Musea graag ons 
steentje aan bijdragen. Wij zijn een plek van de gemeenschap 
en vertellen de verhalen van gewone mensen. Daarvoor 
zoeken  we aansluiting bij sociaal maatschappelijke en 
culturele activiteiten zoals deze. Estinea wil mensen met en 
zonder beperking met elkaar in contact brengen. Ik denk dat 
we elkaar goed aanvullen en dat we samen meer bereiken. 
Ik nodig daarom iedereen uit om hier gewoon een keertje 
binnen te lopen. Ontmoeting begint immers bij jezelf!’

Wervingsactie
De opbrengst van de kunstveiling komt volledig ten goede 
aan Stichting Vrienden van Estinea. Gerrit van Veen, 
coördinator sponsoring en fondsenwerver: ‘Als zelfstandige 
stichting zetten we ons met hart en ziel in voor cliënten die 
ondersteuning krijgen van Estinea. We leveren een bijdrage 
aan activiteiten en zorgprojecten waar geen reguliere 
financiering voor is, zodat mensen met een beperking 
mee kunnen doen in de samenleving. Dit kunnen we doen 
dankzij onze donateurs. En door geld in te zamelen met 
wervingsacties zoals deze kunstveiling. We vinden het 
fantastisch dat de Aaltense Musea ons helpen om de 
kunstveiling mogelijk te maken. En dat ook de gemeente 
Aalten ons met een financiële bijdrage steunt. We krijgen alle 
medewerking om dit tot een succes te maken!’

De kunstveiling is op 23 juli 2015. Op 21 en 22 juli 
2015 zijn er kijkdagen. De dertig kunstwerken 
worden per opbod verkocht. Dit gebeurt onder 
leiding van een veilingmeester. De opbrengst van de 
kunstveiling komt volledig ten goede aan Stichting 
Vrienden van Estinea, www.vriendenvanestinea.nl.
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Ik kan heel goed zeggen wat ik wil. Dat 
is denk ik de reden dat ik gevraagd ben 
om ervaringsdeskundige te worden. 
Soms vind ik het wel moeilijk om te 
kiezen, bijvoorbeeld als er veel druk is. 
Maar dan haal ik er gewoon iemand bij 
die mij kan helpen, mijn ouders of een 
begeleider. Dan lukt het meestal wel. 

Die ken ik
Ik geef samen met een leercoach 
(medewerker) van Estinea de cursus 
Die ken ik. Die cursus gaat over hoe je 
je sociale netwerk kunt versterken. Eerst 
heb ik geleerd hoe ik de cursus moet 
geven. Ik heb een training gedaan bij 
het LFB (belangenbehartiging voor en 
door mensen met een verstandelijke 
beperking). 

Daar heb ik vaardigheden geoefend 
die je nodig hebt: luisteren naar 
anderen, op je beurt wachten, 
en omgaan met kritiek. En ik heb 
geoefend met de opdrachten die 
iedereen in de cursus doet: een 
hartenwens- en een buurtkaart maken, 
een supportbijeenkomst organiseren en 
rollenspellen doen. 

Topteam
Nu ga ik samen met leercoach Henrika 
Onstenk op pad om de cursus te 
geven. Hier in Winterswijk doen nu tien 
mensen met een beperking mee met 
Die ken ik. Als trainer leg ik uit wat we 
op een avond allemaal gaan doen. 
Maar eerst praten we altijd even over 
hoe het gaat met iedereen. Soms heeft 
iemand iets vervelends meegemaakt. 

Dan zit je er natuurlijk niet zo opgewekt 
bij. Als trainer probeer ik daar dan 
rekening mee te houden. We doen in de 
cursus veel rollenspellen. Door samen 
te oefenen, kun je van elkaar leren. 
Ik denk dat de mensen die de cursus 
volgen het leuk vinden om van mij te 
leren. Henrika zei laatst nog: Tom, wij 
zijn een topteam!

Kennisplein
Op 6 maart was in Utrecht de 
Kennismarkt Gehandicaptensector. 
Daar heb ik samen met leercoaches 
en andere ervaringsdeskundigen 
een workshop gegeven. Er 
waren medewerkers van andere 
zorgorganisaties en bijvoorbeeld 
een hoogleraar van de universiteit. 
Zij waren allemaal heel 
enthousiast. Ik hoop dat zij ook met 
ervaringsdeskundigen gaan werken.

Reageren? Of ook een keer het 
gastcolumn verzorgen? Mail dan naar 

communicatie@estinea.nl.

Ik denk dat 
mensen het leuk 
vinden om van mij te leren 

Ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking) en 
leercoaches (professionals) vullen elkaar goed aan. Zij hebben 
ieder hun eigen ‘lijntje’ naar de cursisten. Door die twee ‘lijntjes’ 
met elkaar te verbinden, bereiken we meer. De samenwerking 

is gebaseerd op wederzijds respect, gelijkwaardigheid, 
naar elkaar luisteren en gebruik willen maken van elkaars 

talenten.

Tom Overkamp woont bij zijn ouders 
en werkt met ondersteuning van 
Estinea in Winterswijk. Tom is ook 

ervaringsdeskundige. Hij traint andere 
mensen met een beperking die hun 
sociale netwerk willen versterken. 
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Cliënten vertellen:

LEMANTHIA: ik de lammetjes en geitjes buiten 

zie rondspringen       FRANK: ik een mooie film op 

televisie zie       MAAIKE: er piepgeluiden gemaakt 

worden met een ballon       ELS: iemand poep zegt       

ROB: ik naar de filmpjes van Samson en Gert 

kijk       JELLE: mijn familie grappige opmerkingen 

maakt       WENDY: ik mijn vriendje zie     GERDA: ik 

gekieteld word   CHRISTEL: als Herman iets vertelt       

PAULIEN: het zomer is       BRIGITTE: iemand op z’n kop krijgt       

ERIK: ik mezelf in de spiegel zie       JOKE: iemand een scheet laat       

EDU: we over lekker eten praten!   HERMAN: er iemand valt      

ERNA: Herman mopjes vertelt    PATRICK: ik eraan denk dat ik samen met mijn begeleider drie keer achter 

elkaar dezelfde aflevering van ‘Zeg ’s Aa’ heb gekeken       RONALD: mensen om me heen iets laten vallen       GUUS: ik poesjes 

zie       TENNY: iemand een grapje maakt of mij kietelt       JUVENTA: ik mijn kleine nichtje zie       HANNIE: ik vrolijk ben       

MATHILDE: ik de liedjes van Jan Smit hoor       PAULA: iemand in gekke kleren loopt en muziek maakt op de Bettekamp       DIKE: 

ik een binnenpretje heb       ANITA: collega’s grapjes maken       IRIS: ik op mijn paard rij       AMIN: er een hond aan me 

snuffelt       LULJETA: ik koffie mag zetten       COEN: er iets grappigs op tv is       ELLEN: ze mij bij de Coop voor de gek houden       

HENK: er een jonge blonde deerne binnenkomt       MARIE: ik binnenpretjes heb       LEROY: de koffie begint te pruttelen       

MELANIE: mijn vriend grapjes maakt       CORINE: ik zing ‘vrouw Hagelslag-Haverkamp, wat hei…’       WENDY: mijn huisgenoten 

gek doen       BENNIE: iemand mopjes maakt op de Bettekamp       MARCO: ik Linda de Mol zie in Gooische vrouwen       SELMA: 

we een gezellig meidenonderonsje hebben       LISA: iemand een grapje maakt       MICHEL: Michael Jackson op de radio komt       

JANNY: mijn zussen komen, helemaal als het een verrassing is!       MARLOES: ik bij mijn vriendje ben       SYLVIA: ik naar de Dikke 

en de Dunne kijk       SYLVIA: Micha humor heeft       REGIEN: ik een grapje uithaal met de begeleiding       BART: … ik hoef nooit te 

lachen       CLARISJA: als het buiten mooi weer is!       STEFANIE: het 1 april is met zijn grappen       JANINE: ik een goede mop hoor       

MARCO: als ik met de groenteboer de bestellingen rond mag brengen       TOM: iemand grapjes maakt       REGIEN: het sportdag 

is       ANITA: de haan op de barbecue gaat       LISA: ik op tv naar een cabaretier kijk       SIBOLT: ik denk aan het leuke dansen 

van vroeger       PETER: iemand een mopje vertelt       MARJOLEIN: mijn pb’er er is       TOM: ik steeds maar moet blijven lachen       

BRIGITTA: iemand grappig doet     JOYCE: ik blij ben       RENÉ: ik de lampen uitdoe op de werkvloer tijdens het werk en daar 

commentaar op krijg       ANITA: ik mijn zus zie, daar word ik blij van!       KARIN: ik iemand grappig zie doen, op een positieve manier       

HARMIEN: de begeleiders winnen met armpje drukken       GIJS: ik mijn grappige vriendje zie       HANNIE: ik sjans heb       HANNEKE: 

ik iedereen gek zie doen       JEROEN: ik smikkel van de slagroomtaart       GONDA: mijn opa mij voor de gek houdt       RUBEN: papa 

en mama op bezoek komen       SYLVIA: de begeleiders met elkaar aan het ouwehoeren zijn       ARIE: Silvia Nederlands praat 

met een Duits accent       HANNA: ik moet lachen…       PETRA: anderen grapjes maken       DINI: ik toneel speel op de Lichtenberg  

BRIGITTE: het gezellig is    WILL: euhh, tja ik weet niet     JOHAN: iemand zich met ’n hamer om de vingers houwt

www.estinea.nl

Ik moet
altijd zo

lachen als…


