
Estinea
magazine 

Uitgave oktober 2014

Viona weet
wat ze wil
en durft meer

Wmo-project
De Huve in Eibergen

Nieuwe website 
voor Estinea 

Beeldbellen 
met de iPad

Zorgproject 
Open mijn wereld

Uitgelicht:Sociaal netwerk als vangnet én springplank





Helpende hand in de keuken
Casper Nijenhuis werkt drie dagen in de week in de keuken van Maria Magdalena 
Postel in Gendringen, een woonzorgcentrum van Azora. Daar is hij de helpende hand 
van kok Peter Raben. Casper: ‘Ik doe de rauwkost in bakjes, zet de appelmoes en 
toetjes klaar en soms maal ik vlees met de machine. Als alles klaar is, ga ik met de 
warmhoudwagen naar het restaurant. Daar dien ik het vlees op voor de bewoners. Als 
iedereen klaar is met eten, help ik mee opruimen en afwassen.’

Casper is trots op zijn baan bij Azora: ‘Ik heb al veel geleerd en kan steeds meer 
zelfstandig. Later wil ik ook graag kok worden. En ik vind het leuk dat ik hier veel 
mensen ontmoet. Ik heb aardige collega’s en ook met de bewoners is het erg gezellig.’

Hier 
ben 
ik.



Colofon 
Estinea Centraal Bureau, Herenstraat 21, Postbus 248, 7120 AE Aalten, www.estinea.nl

Redactie PR en communicatie Estinea, communicatie@estinea.nl
Hoofd- en eindredactie Manon Breuls Vormgeving Frontis Oplage 4.500 

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

De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven. Aristoteles, een Grieks 
filosoof die leefde van 384 tot 322 voor Christus, schreef het al. Mensen hebben behoefte aan 
geborgenheid, ze willen ergens bij horen. Bovendien kunnen anderen je soms helpen of net 
dat zetje in de rug geven dat nodig is om weer verder te kunnen. Een sociaal netwerk als 
vangnet of springplank is iets essentieels. Zeker voor mensen met een ondersteuningsvraag. 
Zij hebben mensen in hun directe omgeving nodig. 

Professionele inschatting
Wij gaan voor een sterke samenleving waar mensen met een beperking vanzelfsprekend 
deel van uitmaken. Maar dan is het wel van belang dat die samenleving snapt dat veel 
dingen bij mensen met een beperking anders en minder snel gaan. Als we willen dat zij 
eigen keuzes kunnen maken, is ondersteuning op maat nodig. Daarom zetten we onze 
expertise in om gemeenten te trainen in het voeren van gesprekken met mensen die 
aankloppen voor ondersteuning. En informeren we de mensen die wij ondersteunen 
persoonlijk over alle veranderingen in de zorg. De persoonlijk begeleider maakt 
hierbij een professionele inschatting van wat nodig is. 

Netwerktraining
In onze communicatie proberen we optimaal aan te sluiten bij individuele 
mogelijkheden, vragen en keuzes. Ook hierbij is het van belang dat mensen met 
een beperking een sociaal netwerk hebben. Anderen kunnen je immers helpen 
de snelle wereld om je heen te vertalen naar overzichtelijke keuzes. Daarom 
investeren we in netwerktrainingen voor iedereen die we ondersteunen èn 
hun begeleiders. Mensen die de training hebben gedaan, voelen zich minder 
kwetsbaar en afhankelijk. Zo leggen we een goede basis voor een sterkere 
samenleving. 

Beatrijs van Riessen 
Raad van Bestuur Estinea

De kracht van een
sociaal netwerk
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Stichting Vrienden van 
Estinea zamelt geld in voor 
zorgproject Open mijn wereld. 
Het doel: meer en betere 
communicatiemogelijkheden 
voor mensen met een ernstige 
meervoudige beperking.

Beeldbellen

Je iPad pakken en met één druk op de knop een begeleider zien en horen. 
Vijftien mensen die ondersteuning krijgen van Estinea in Winterswijk doen hier 
ervaring mee op. De eerste bevindingen zijn veelbelovend.
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Familie, vrienden en buren kunnen 
je steunen en helpen als dat 
nodig is. Wie ken je allemaal en 
hoe vraag je een ander om hulp? 
Met de netwerktraining Die ken 
ik versterken mensen met een 
beperking hun sociale netwerk. 

In beweging
Wmo-project 
De Huve in Eibergen
De Huve vervult een 
sociale functie. Het is een 
ontmoetingsplek. Mensen met 
en zonder beperking vliegen 
hier in en uit en weten elkaar te 
vinden. Iedereen doet mee! 
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Gastcolumn 
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Cliënten vertellen
Ik drink mijn kopje koffie 
graag met…



Kort nieuws

In Aalten is de buurt aan zet
Acht organisaties in Aalten namen dit voorjaar het initiatief voor 
BuurtAanZet. Het doel: actief de verbinding zoeken met inwoners van 
wijken en buurten. En ontdekken wat nodig is om hen in beweging te 
brengen, zodat ze iets voor elkaar kunnen betekenen. De gemeente 
Aalten heeft het initiatief omarmd en stelt geld beschikbaar om 
BuurtAanZet verder vorm te geven. André Pöstgens en Marion 
Schuurman zijn als kwartiermakers vanuit Estinea bij BuurtAanZet 
betrokken: ‘Inwoners in Aalten hebben een vraag, probleem of willen 
iets voor een ander betekenen. Vanuit BuurtAanZet stimuleren we 
hen om een antwoord of oplossing te vinden. Samen met buren en 
andere partijen die iets kunnen betekenen, zoals scholen, kerken 
en verenigingen. We geven inwoners een steuntje in de rug om te 
ontdekken wat ze samen kunnen realiseren. We doen dus geen dingen 
vóór, maar samen met inwoners. De buurt is aan zet!’ BuurtAanZet 
is een initiatief van Estinea, Figulus welzijn, Sensire, MEE Oost-
Gelderland, Careaz, Marga Klompé, Hameland en De Woonplaats.

Goed voorbereid naar 
de gemeente 
Wat is de Wmo? En hoe bereid je je voor op de 
samenwerking met de gemeente? Tien mensen die 
zelfstandig wonen met ondersteuning van Estinea in 
Doetinchem en Gendringen hebben zich voorbereid 
op de veranderingen waar ze vanaf 2015 mee te 
maken krijgen. Estinea en Graafschap College 
bundelden de krachten en organiseerden drie 
bijeenkomsten. Sacha Jansen Schuiling, docent van 
het Graafschap College: ‘We hebben deelnemers 
geïnformeerd en daarnaast vooral gestimuleerd om 
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De 
een weet nu eenmaal al meer en heeft bijvoorbeeld 
al een groter sociaal netwerk dan de ander. Er 
bleven ook nog vragen onbeantwoord. Tijdens de 
laatste bijeenkomst gingen de deelnemers daarom 
in gesprek met medewerkers van een aantal 
gemeenten. Ook zij konden zich zo voorbereiden 
op vragen die mensen met een licht verstandelijke 
beperking hebben.’ Graafschap College en Estinea 
denken nog na over een passend vervolg voor de 
bijeenkomsten.

Vrijwilligers bedankt!
Jaarlijks bedanken wij onze vrijwilligers 
met een feestelijke vrijwilligersavond voor 
hun inzet en betrokkenheid. Estinea vindt 
het belangrijk dat vrijwilligers hun werk 
met plezier doen. We streven naar een 
langdurige relatie en gelukkig lukt dat 
aardig. Ook dit jaar vierde weer 
een aantal vrijwilligers het 12,5-jarig 
jubileum. Vrijwilligers Wijny de Boer, 
Aly Zweerink-Rouwenhorst, Gerrit 
Kuiperij en Ineke Toebes zijn door Raad 
van Bestuur Beatrijs van Riessen in het 
zonnetje gezet. Zij ontvingen een mooie 
bos bloemen en een cadeaubon van 
onze Top Art cadeauwinkels. Tijdens de 
vrijwilligersavond is ook de officiële start 
gegeven voor het vrijwilligersplatform. 
Een groep van tien vrijwilligers 
gaat actief meedenken over ons  
vrijwilligersbeleid. Een van hen, Marcel 
Sturrus, vertelt op pagina 11 zijn verhaal. 
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Estinea en Zozijn samen in  
De Helmhorst  
Mensen met een ernstige meervoudige beperking die 
in Winterswijk wonen, kunnen sinds half september 
terecht bij werk en activiteitencentrum De Helmhorst. 
Estinea sloeg de handen ineen met Zozijn om deze 
doelgroep dicht bij huis goede dagbesteding en zorg 
te kunnen bieden. Regiomanager André Zweerink: 
‘Een samenwerking lag voor de hand. Zozijn begeleidt 
in De Helmhorst mensen met een vergelijkbare 
ondersteuningsvraag. Bovendien werken Estinea en 
Zozijn allebei vanuit dezelfde ondersteuningsvisie. 
Daardoor kwamen we al snel tot deze concrete, 
praktische invulling. Medewerkers van beide organisaties 
werken nu naast en met elkaar in De Helmhorst. We delen 
onze kennis, expertise en faciliteiten, zodat we mensen 
met een ernstige meervoudige beperking dicht bij huis 
kwalitatief goede dagbesteding kunnen bieden.’ 

Hoe verandert mijn zorg
In 2015 verandert er veel in de (langdurige) zorg. Wilt u 
meer weten? De website www.hoeverandertmijnzorg.nl 
geeft zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van 
AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet 
langdurige zorg. De site is een initiatief van het ministerie 
van VWS, en is opgezet samen met professionals en mensen 
die nu al ondersteuning en begeleiding krijgen. Er is een 
voorleesfunctie ingebouwd.

Ik doe mee! 
Nog één keer laten wij ons inspireren om 
ons strategisch beleid voor de komende 
jaren te gaan bepalen. Op 4 november 
aanstaande gaan we in gesprek met 
onze externe stakeholders, zoals 
samenwerkingspartners en gemeenten. 
Ook zij leveren waardevolle inbreng 
om meer en betere kansen te creëren, 
zodat mensen met een beperking mee 
kunnen doen in de samenleving. Voor de 
zomer gingen wij hierover al in gesprek 
met 600 cliënten, ouders, vrijwilligers 
en begeleiders van Estinea. Tijdens 
negentien creatieve sessies kwamen 
zij tot goede ideeën om de komende 
jaren samen invulling te geven aan “Ik 
doe mee!”. We nemen alle waardevolle 
inbreng die is geleverd mee in het 
Ondernemingsplan 2015-2018.

Oktober 2014 7



Hoe kun je je sociale netwerk sterker en groter maken? 
Viona Aarnink weet inmiddels hoe ze dat kan aanpakken. 
Zij volgde eerder dit jaar de cursus Die ken ik. De cursus 
werd op verzoek van Estinea gegeven door het LFB - 
belangenbehartiging voor en door mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Viona: ‘Door de cursus sta ik steviger in mijn schoenen. Ik 
weet wat ik wil en durf beter voor mezelf op te komen. En ik 
vind het niet meer zo eng om contact te leggen met mensen. 
Tijdens de cursus heb ik nagedacht over een hartenwens. 
Ik wilde heel graag eens meelopen in een dierenpraktijk of 
in de ouderenzorg. Om te proberen die wens uit te laten 
komen, heb ik zelf een supportavond georganiseerd. Ik heb 
3D-uitnodigingskaarten gemaakt en die heb ik naar twaalf 
mensen gestuurd. Naar mijn schoonouders, mijn vrienden, 
mijn persoonlijk begeleidster en naar bekenden uit de 
buurt. Iedereen was enthousiast en is gekomen. Ik heb die 
avond zelf een cake gebakken en een brief voorgelezen. 

Een buurvrouw bood aan om samen met mij naar het 
verzorgingshuis hier vlakbij te gaan om te vragen of ik daar 
een keer kon meelopen. Ook de anderen willen mij graag 
af en toe met iets helpen of gewoon een keer gezellig iets 
samen doen. Mijn hartenwens is uitgekomen. Ik heb koffie 
geschonken bij Beth San, een zorgcentrum voor ouderen. 
En sinds kort doe ik vrijwilligerswerk. Op maandagmiddag 
bak ik cupcakes, wandel ik of doe ik spelletjes met 
deelnemers van Werk & Activiteiten Slaadreef 41.’

Ervaringen delen
Viona volgt inmiddels een training om zelf als 
ervaringsdeskundige de cursus Die ken ik te gaan geven 
samen met een leercoach van Estinea. ‘Ik kan uit eigen 
ervaring vertellen en daar kunnen anderen weer van leren. 
Ik kan het iedereen aanraden om de cursus te volgen. Je leert 
nieuwe mensen kennen en sluit nieuwe vriendschappen. Als je 
het moeilijk vindt om alleen te gaan, vraag dan aan iemand 
om mee te gaan. Samen durf je gewoon meer.’

‘Ik vind het niet meer eng 
om contact te leggen’
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Een sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Contacten met familie, vrienden en buren geven 
plezier en betekenis aan je leven. Bovendien kunnen mensen in je omgeving je steunen en helpen 
als dat nodig is. Omgedraaid kun je zelf ook van betekenis zijn voor een ander. Voor mensen met 
een beperking is het opbouwen van een sociaal netwerk niet altijd vanzelfsprekend. Soms bestaat 
hun netwerk alleen uit familieleden en professionele begeleiders. En dat terwijl de overheid juist 
meer en meer stimuleert dat burgers elkáár om hulp vragen en helpen. Het sociale netwerk wordt 
steeds belangrijker als vangnet en springplank. Estinea ondersteunt mensen bij het verstevigen en 
activeren van hun netwerk. De mogelijkheid om van en met elkaar te leren, blijkt in de praktijk van 
grote meerwaarde.

Zeven mensen met een beperking die ondersteuning 
krijgen van Estinea volgden in de eerste helft van dit jaar 
de cursus Die ken ik. De cursus werd gegeven door het 
LFB, belangenbehartiging voor en door mensen met een 
verstandelijke beperking. Om zich bewust te worden van 
hun eigen situatie vulden de deelnemers een talentenkaart, 
een netwerkkaart en een buurtkaart in. Ze dachten na over 
een hartenwens, deden rollenspellen en organiseerden zelf 
een supportbijeenkomst om meer uit hun sociale netwerk te 
halen. Het enthousiaste verhaal van Viona (pagina 8) staat 
niet op zichzelf. De ervaringen van alle deelnemers waren 
ronduit positief. Reden voor Estinea om de netwerktraining 
zelf op grote schaal binnen de organisatie te gaan 
aanbieden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd 
voor de ervaringsdeskundige trainer. 

Ervaringsdeskundigen
Die ken ik wordt gegeven door twee 
trainers. Een van hen heeft een 
(verstandelijke) beperking en is dus 
ervaringsdeskundige. Ambulant 
begeleider en leercoach 

Anoek Westhoff was aanwezig bij de eerste cursus en heeft 
gezien hoe belangrijk de rol van de ervaringsdeskundige 
is. ‘Er is sprake van herkenning. Deelnemers durven 
makkelijker vragen te stellen aan iemand die “hetzelfde” is 
en de ervaringsdeskundige kan sommige dingen gewoon 
eenvoudiger uitleggen. Ik ben dan ook blij dat Estinea 
ervoor gekozen heeft om zelf ervaringsdeskundigen te gaan 
opleiden.’ 

Het sociale netwerk 
als vangnet en springplank

Uitgelicht
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Rollenspellen
Inmiddels hebben zeven mensen de opleiding tot 
ervaringsdeskundige gevolgd. Volgens Viona, Tom, Catherina, 
Lisa, Marcel, Toon en Gera leerzaam en leuk om te doen. 
Viona: ‘Vooral het oefenen van de rollenspellen is heel 
fijn. Daar heb ik zelf bij het volgen van de cursus veel aan 
gehad. Ik weet zeker dat andere deelnemers hier ook weer 
veel van kunnen leren.’ Een deel van hun opleiding volgden 
de ervaringsdeskundigen samen met vier leercoaches. Dit 
zijn medewerkers die de netwerktraining samen met de 
ervaringsdeskundigen gaan geven. Anoek: ‘We hebben 
elkaar goed leren kennen en samen rollenspellen geoefend. 
Daar gaan we tijdens de cursus zeker profijt van hebben.’ 

Die ken ik PLUS
Vanaf november kan iedereen die ondersteuning krijgt van 
Estinea zich aanmelden om deel te nemen aan Die ken ik. 
Bijzonder is dat óók de begeleider zich aanmeldt. Heb je een 
beperking dan volg je je eigen leertraject. Parallel hieraan 
volgt de begeleider met Die ken ik PLUS ook zijn of haar eigen 
leertraject. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Begeleider Cees Schut is blij met deze aanpak. Een 
van de mensen die hij ondersteunt, deed mee aan 
de netwerktraining en zelf was hij aanwezig bij twee 
bijeenkomsten: ‘Daardoor maakte ik mee welke stappen Mike 
zette. Ik zag bijvoorbeeld hoe hij zich presenteerde binnen de 
groep, iets wat ik nooit gedacht had dat hij zou durven. 

Ik benoem dat nu nog regelmatig in begeleidingsgesprekken, 
zodat hij leert om ook op andere momenten op zichzelf te 
vertrouwen. Ook de netwerkkaart die hij gemaakt heeft, 
pakken we er nog regelmatig bij. Het is zinvol om zo’n 
leertraject samen te doorlopen. Je gaat heel concreet aan 
de slag en ontdekt nieuwe mogelijkheden. Het voelt echt als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te bouwen aan 
het sociale netwerk van Mike. Ik heb geleerd om het beeld 
dat ik van hem had bij te stellen en ik weet beter hoe ik hem 
in dit traject kan ondersteunen.’

Van en met elkaar leren

‘Het “sociale netwerk” is geen nieuw thema 
binnen Estinea’, aldus Véronique Schulingkamp, 
beleidsmedewerker HRM. ‘Maar dat we het 
leertraject van medewerkers direct koppelen 
aan het individuele leertraject van de mensen 
die we ondersteunen, is wel nieuw. De onderlinge 
vertrouwensband wordt zo versterkt en het levert 
gewoon meer op. De begeleider weet beter hoe hij 
iemand kan ondersteunen en ervaart bovendien 
hoe anderen in de directe omgeving betrokken 
kunnen worden bij de ondersteuning. Mensen met 
een ernstige meervoudige beperking zijn vaak niet 
in staat om zelf te bouwen aan een sociaal netwerk. 
In die gevallen neemt de persoonlijk begeleider het 
voortouw en volgt een eigen leertraject.’

Uitgelicht

10 Estinea magazine



Regelmatig hulp of begeleiding krijgen 
van een vrijwilliger. Voor steeds meer 
mensen die ondersteuning krijgen 
van Estinea, is dat de werkelijkheid. 
Vrijwilligers maken de leefwereld en 
het sociale netwerk van iemand met 
een beperking groter. Vaak kunnen zij 
net dát extraatje bieden waar familie 
en begeleiders niet aan toekomen. Wij 
zij blij met al die mensen die helpen. 
In de toekomst wordt die informele 
ondersteuning nóg belangrijker. 
Estinea voert daarom een actief 
vrijwilligersbeleid.

Dankzij de inzet en aandacht 
van vrijwilligers kunnen mensen 
met een beperking doen of leren 
doen wat ze zelf graag willen. 
Vrijwilligerscoördinator Joke Klein 
Wolterink: ‘Onze zelfsturende teams 
kennen hun individuele wensen en 
vragen. Zij leggen de contacten 
met mensen die hierin iets kunnen 
betekenen. De afgelopen jaren hebben 
we succesvolle initiatieven genomen 
om meer mensen in contact te brengen 
met een vrijwilliger. Hierdoor steeg het 
aantal vrijwilligers van 250 in 2012 naar 
bijna 400 nu.’

Marcel Sturrus is één van die 
vrijwilligers. Hij gaat sinds eind vorig 
jaar bijna wekelijks op pad met Jan van 
de Velden. ‘We doen een boodschap, 
drinken koffie, bezoeken het graf van 
zijn vrouw, gaan naar de dokter, 
of ik help hem als hij weer eens 
pech heeft met zijn brommobiel. 
Langzaamaan ben ik tot het sociale 
kringetje van Jan gaan behoren. 

Hij heeft mijn telefoonnummer en 
belt mij gewoon als ik hem met iets 
kan helpen. Overigens geldt dat niet 
alleen voor Jan, maar inmiddels ook 
voor een aantal andere mensen die 
ambulante ondersteuning krijgen van 
Estinea in Doetinchem. Ik vind het fijn, 
dat ik iets voor hen kan betekenen 
en dat kan dus met van alles zijn. 
Ik heb laatst bijvoorbeeld iemand 
geholpen met het uitzoeken en kopen 
van een nieuwe auto. En ik ben ook 
wel eens tussenpersoon geweest bij 
het afhandelen van een schade met 
de verzekering. Ook voor mezelf is 
dit vrijwilligerswerk heel waardevol. 
Sinds ik ben afgekeurd en niet meer 
kan werken, is mijn wereldje kleiner 
geworden. Nu ontmoet ik nieuwe 
mensen, geniet ik van het plezier en 
de lol die ik heb samen met Jan en de 
anderen, en draag ik toch mijn steentje 
bij in de maatschappij.’ 

Scholing en vrijwilligersplatform
Estinea is een lerende organisatie en 
biedt vrijwilligers volop 

mogelijkheden om zich te ontwikkelen. 
Vanaf dit najaar is het scholingsaanbod 
voor vrijwilligers uitgebreid. Marcel 
heeft zich aangemeld voor twee 
cursussen. ‘Ik kan altijd terugvallen 
op ondersteuning van begeleiders, 
maar wil ook goed toegerust zijn 
als ik alleen ben met iemand die ik 
ondersteun. Daarnaast heb ik zitting 
genomen in het Vrijwilligersplatform 
dat onlangs is opgericht binnen 
Estinea. Vrijwilligerswerk wordt steeds 
belangrijker in onze samenleving. 
Professionals en vrijwilligers gaan 
steeds meer samenwerken en kunnen 
elkaar aanvullen. Ik gebruik mijn 
ervaring graag om daarover mee te 
denken en ideeën aan te dragen voor 
het vrijwilligersbeleid.’

Ook vrijwilliger worden? 
Neem contact op met 
vrijwilligerscoördinator 
Joke Klein Wolterink, 088 49 50 500

‘Ik ben tot zijn sociale 
kringetje gaan behoren’ 

Vrijwilliger aan het woord
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‘Tijdens het samen knutselen of samen een 
spelletje doen ontstaat bij kinderen het besef, 
dat niet iedereen kan lezen of schrijven. Of dat het 
soms best lastig is als je in een rolstoel zit. Ze leren zo op 
een heel vanzelfsprekende manier omgaan met mensen 
die anders zijn. Die ervaring is erg waardevol en nemen ze 
mooi mee.’
Lise Göttgens, leerkracht van basisschool Op d’n Esch
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De kracht van het werken op een 
ontmoetingsplek? Dat is volgens 
begeleidster Liesbeth Zijsling vooral 
dat je elkaar overal in het gebouw 
tegenkomt: ‘Je maakt een praatje op 
de gang en dan is de stap naar samen 
iets gaan doen, snel gezet.’

Goede buren
De samenwerking met basisschool 
Op d’n Esch is vooralsnog het meest 
intensief. De school huurt op dezelfde 
verdieping als Estinea twee lokalen. 
Liesbeth: ‘We zijn gewoon goede 
buren. Als er iemand jarig is, zingen 
we met z’n allen. Wij bakken wel eens 
koekjes voor de schoolkinderen en zij 
beschilderen onze ramen met kleurrijke 
tekeningen. En af en toe doen mensen 
met een beperking in de klas mee met 
spelletjes of een knutselmiddag. Of er 
komen een of twee kinderen hier bij 
ons. Niet iedereen met een beperking 
kan tegen de drukte in groep 7. Bij ons 
is er juist wat meer ruimte voor een-op-
een contact.’

Vertrouwen
Beheerder Geert van der Veer heeft 
er vertrouwen in dat de verschillende 
doelgroepen binnen De Huve samen 
veel bereiken: ‘Iedereen staat open 
voor overleg en de begeleiding vanuit 
Estinea is goed. Mensen met een 

beperking betekenen hier op hun eigen 
manier iets voor anderen. Frank brengt 
bijvoorbeeld lege flessen naar de 
glascontainer en Fleur helpt met koffie 
en thee schenken voor de bezoekers 
van de koffie inn. Selma borduurt 
samen met vrijwilligers tassen en breit 
dekentjes voor Roemeense kinderen. En 
Johnny gaat gezellig bij de schilderclub 
zitten. Ook dat is meedoen, op je eigen 
manier en in je eigen tempo.’

Festival op de Maat 
Estinea zoekt in Eibergen ook buiten 
De Huve actief de samenwerking 
met anderen. Liesbeth: ‘Deze zomer 
hebben we het Openluchttheater 
geholpen om het Festival op de 
Maat mee te organiseren. Samen 
met de schoolkinderen hebben we 
vlaggetjes gemaakt. En op de dag 
zelf heeft een aantal mensen 
met een beperking samen 
met vrijwilligers bardiensten 
gedraaid en geholpen met 

de kaartverkoop.’

Participatie in Berkelland
De samenwerking met partijen 
binnen en buiten De Huve is een 
mooi voorbeeld van hoe Estinea 
in Berkelland werkt aan betere 
participatiemogelijkheden voor 
mensen met een beperking. 
Regiomanager Rianne Dunnewold: ‘We 
gaan nu onder de naam “Participatie 
in Berkelland” een vervolgproject 
starten. Hiervoor ontvangen we 
subsidie van de provincie Gelderland. 
We bundelen de krachten met 
iedereen in de lokale gemeenschap. 
Zo helpen we kwetsbare burgers om 
hun netwerk sterker te 
maken en vergroten we 
hun mogelijkheden 
om economisch 
en sociaal mee te 
doen.’

Wmo-project: 
De Huve ontmoetingsplek in Eibergen
Zalencentrum De Huve ligt in het centrum van Eibergen en vervult een sociale functie. 
Het is een ontmoetingsplek. Estinea organiseert hier sinds begin dit jaar activiteiten voor 
mensen met een beperking. Zij komen er in contact met anderen en krijgen de kans om 
mee te doen. Dat heeft meerwaarde voor iedereen.

‘We bundelen 
de krachten met 
iedereen in de lokale 
gemeenschap’

In beweging
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Stichting Vrienden van Estinea zet 
zich met hart en ziel in voor mensen 
met een beperking die ondersteuning 
krijgen van Estinea. Op dit moment 
zamelt de Stichting geld in voor een 
groot zorgproject waar geen reguliere 
financiering voor is. Met Open mijn 
wereld wil Estinea de wereld van 
mensen met een ernstige meervoudige 
beperking groter maken. Mensen zoals 
Milan bijvoorbeeld. 

Milan is zes jaar en ernstig meervoudig 
beperkt. Hij kan niet praten, ziet beperkt 
en heeft het ontwikkelingsniveau van 
een kind van drie tot zes maanden. 

Hij heeft ook veel last van epilepsie en 
zijn gezondheid is erg kwetsbaar. Milan 
is een lieve, sociale jongen. Hij geniet 
van mensen om zich heen en doet op 
zijn heel eigen manier mee: kraaiend, 
lachend, snurkend, zwaaiend en kijkend. 
Zo laat hij blijken wat hij wel en niet 
prettig vindt. En maakt hij duidelijk wat 
hij graag wil. 

Oogbesturingssysteem
Contact maken met mensen in je 
directe omgeving. Duidelijk kunnen 
maken wat je voelt en wilt. Voor 
mensen met een ernstige meervoudige 
beperking is dit vaak heel moeilijk. 
Moeilijk, maar niet onmogelijk. Estinea 
zoekt daarom voortdurend naar 
mogelijkheden om hen te helpen hun 
communicatievaardigheden te
ontwikkelen. Digitale middelen, zoals 

een oogbesturingssysteem, bieden 
hierbij waardevolle mogelijkheden. 
Met een oogbesturingssysteem kunnen 
mensen met een ernstige meervoudige 
beperking de wereld om zich heen 
spelenderwijs leren ontdekken en 
beïnvloeden.

Milan heeft al eens ervaring mogen 
opdoen met een oogbesturingssysteem. 
Hij oefende bijvoorbeeld met het zoeken 
en kijken naar een plaatje, dat telkens 
op een andere plek op het scherm 
stond. Als hij gericht naar het plaatje 
keek, kwam er een taart aanvliegen 
en verdween het plaatje weer. Die 
uitdaging vond hij erg leuk. Hij glom 
van trots door alle complimentjes die 
hij kreeg van zijn moeder en broer Lars. 
Samen met Lars speelde hij ook nog 
een voetbalspel. Lars ontdekte zo zelf 
hoe moeilijk het is om iets met je ogen in 
beweging te zetten. Daardoor werd hij 
nog trotser op Milan. Eindelijk konden 
de broertjes op een gelijkwaardige 
manier samen spelen. Ze maakten echt 
contact en hadden enorme pret samen.  

Interactie en meedoen
Estinea is van mening dat het 
structureel inzetten van een 
oogbesturingssysteem een zeer 
waardevolle aanvulling is in de 
begeleiding van mensen met een 
ernstige meervoudige beperking. 
Begeleidster Nienke Geven: ‘Als mensen 
zoals Milan regelmatig ervaren dat 
zij met hun ogen een verandering 
teweeg kunnen brengen, kunnen zij 
die communicatievaardigheden ook 
op andere momenten gebruiken. Ze 
kunnen dan zelf keuzes maken, een 
betere interactie hebben met anderen 
in hun omgeving en op hun eigen 
manier meedoen.’

Stichting Vrienden van Estinea zamelt geld in voor zorgproject

Open mijn wereld
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Leren communiceren 
met je ogen 
Met Open mijn wereld wil Estinea 
betere mogelijkheden en kansen 
creëren voor mensen met een ernstige 
meervoudige beperking om mee te 
doen in de samenleving. Projectleider 
Arnold Roelofs vertelt meer over dit 
bijzondere zorgproject. 

Wat wil Estinea graag realiseren?
Arnold: ‘We willen vijf computers met 
oogbesturing aanschaffen, speciaal 
ingericht voor mensen met een 
ernstige meervoudige beperking. De 
computerapparatuur is mobiel en 
eenvoudig te verplaatsen. Alle mensen 
die wij ondersteunen in ons werkgebied 
kunnen profiteren van deze faciliteiten.’ 

Wat is de doelstelling van het 
project?
Arnold: ‘We gaan mensen met een 
ernstige meervoudige beperking nog 
meer stimuleren en uitdagen om de 
wereld om zich heen te ontdekken 
en beïnvloeden. Spelenderwijs 
ontwikkelen zij vaardigheden die hen 
helpen beter te bewegen, effectiever 
te communiceren en contact te maken 
met anderen. Wij zijn ervan overtuigd 
dat dit een belangrijke bijdrage 
zal leveren aan hun levensgeluk en 
kwaliteit van bestaan.’

Wie gaan gebruikmaken van de 
computers met oogbesturing?
Arnold: ‘Estinea ondersteunt zo’n zestig 
mensen met een ernstige meervoudige 
beperking in de Achterhoek en Twente. 
De computers met oogbesturing 
zijn in eerste instantie voor hen 
bedoeld. Zij kunnen hiermee samen 
met hun ouders, begeleider of 

vrijwilliger werken aan hun specifieke 
communicatie-ondersteuningsvraag. 
Mensen in de directe omgeving 
kunnen positieve steun bieden bij het 
leren ontdekken en ontwikkelen van 
communicatievaardigheden. In de 
toekomst willen we deze faciliteiten en 
onze kennis ook beschikbaar stellen 
voor andere zorgorganisaties en 
bijvoorbeeld ZMLK- en MLK-scholen. 
Zo profiteren nog meer mensen met 
een beperking én hun omgeving van dit 
bijzondere project.’

Hoeveel geld is nodig?
Arnold: ‘De totale projectkosten 
bedragen €132.500,-.  Een groot 
deel hiervan hopen we middels 
fondsenwerving en sponsoring bij 
elkaar te krijgen. Daarnaast draagt 
Estinea ook zelf een deel bij.’

Helpt u mee?
Stichting Vrienden van Estinea 
maakt zich sterk voor Milan 
en tientallen andere mensen 
met een ernstige meervoudige 
beperking. De Stichting wil 
€ 25.000,-  bijdragen aan 
Open mijn wereld. Helpt u mee? 
Word dan Vriend van Estinea en 
doe een donatie. Op de website 
www.vriendenvanestinea.nl 
kunt u een machtigingsformulier 
invullen. Natuurlijk kunt u ook 
de antwoordkaart uit het vorige 
nummer van Estinea magazine 
(juni 2014) gebruiken. 

Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage!

Vrijwilligers van Estinea collecteerden eind september in Aalten voor het Fonds Verstandelijk 

Gehandicapten. 50 procent van de collecteopbrengst komt ten goede aan Open mijn wereld. 

Open mijn wereld
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Het idee om een eigen moestuin te 
beginnen ontstond begin dit jaar 
tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
met de buurt. Iris: ‘We nodigen altijd 
alle buren uit voor een hapje en een 
drankje. We vertelden dat we op zoek 
zijn naar mensen, die het leuk vinden 
om af en toe iets samen te doen. 
Wouter was er ook. Hij was vroeger 
onze buurman, maar woont nu in 
Winterswijk. Wouter stelde voor om 
samen een moestuin te beginnen. Dat 
vonden we meteen leuk. We hebben 
zelf bedacht welke groenten en fruit we 
in de tuin wilden.’

Hulp vragen
Wouter hielp met het omspitten van 
de grond en plantte thuis alvast de 
zaadjes. Jacob: ‘Toen het plantjes 
waren, hebben we die samen in de 
grond gezet. Daarna hebben we elke 
dag gesproeid. En als Wouter komt, 
werken we samen in de moestuin. Ik 
vind dat altijd erg leuk, want ik ken 
Wouter al best lang. Toen ik hier net 
kwam wonen heb ik hem gevraagd of 
hij wilde helpen met boomstammen 
zagen. Daarna maakten we af en toe 
nog wel eens een praatje. Dat doen we 
nu dus veel vaker. Vroeger waren we al 
goede buren, nu is Wouter een echte 
kameraad.’

Opgewekt
Ook Wouter kijkt uit naar de wekelijkse 
bezoekjes aan zijn vroegere buren. ‘Ik 
vind het fijn dat ik iets kan betekenen. 
Joke, Iris en Jacob hebben alle drie 
zo hun vaste bezigheden. Joke houdt 
bijvoorbeeld van country line dansen, 
Iris gaat om de week paardrijden en 
Jacob is druk met zijn muziek. Het 
werken in de moestuin is weer eens iets 
anders. Het is makkelijk in te passen in 

hun leven hier ‘op de boerderij’ en ik 
zie dat ze er veel plezier aan beleven. 
Voor mijzelf geldt dat net zo. We leren 
elkaar steeds beter kennen en praten 
over van alles en nog wat. Bovendien 
is het heerlijk om samen buiten bezig 
te zijn. Ik ga altijd opgewekt weer naar 
huis. Ook de andere bewoners helpen 
gewoon mee in de moestuin als ze 
daar zin in hebben, het is allemaal heel 
ongedwongen. Alleen kijken en mee 
koffie drinken is ook prima.’

Winter
Zijn de tuinmaatjes niet bang dat ze 
elkaar in de wintermaanden uit het 
oog gaan verliezen? Joke: ‘In de winter 
groeit er niks, maar er is genoeg te 
doen hoor! Binnenkort gaan we alles 
wat nog in de moestuin zit eruit halen 
en de tuin bemesten. Daarna gaat 
Wouter ons helpen om een hek te 
maken om de tuin, zodat de konijnen 
niet meer bij de plantjes kunnen. En 
we gaan een soort kas maken, zodat 
we zelf zaadjes kunnen planten in het 
voorjaar. We moeten alleen nog iets 
verzinnen tegen de muizen, want die 
eten alle wortels op!’ 

‘Eerst een goede buurman, 
nu een echte kameraad’
Sla, sperzieboontjes, aardbeien, komkommers, wortels, bloemkool, rode bieten… 
Noem het en het groeit in de moestuin van de bewoners aan de Boeijinkweg 9 in Huppel. 
Jacob van Buiten, Iris Odenmenger en Joke Janssen zijn maar wat blij met hun tuin. 
En met vrijwilliger Wouter Vreman. Hij hielp hen met de aanleg en komt wekelijks langs 
om de moestuin te helpen onderhouden. Joke: ‘We werken hard en hebben veel lol 
samen. Want gezelligheid is óók belangrijk!’

Voor elkaar

Maatjes in de moestuin
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Estinea bouwt aan een nieuwe website. Op 4 november aanstaande gaat ons volledig  
vernieuwde digitale visitekaartje live! Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de 
laatste puntjes op de i. Benieuwd naar wat u kunt verwachten? Anne-Marieke Vreeman, 
communicatieadviseur van Estinea, geeft hier graag alvast een inkijkje. 

Om maar met de deur in huis te vallen: waarom 
komt er een nieuwe website?
Anne-Marieke: ‘Estinea is volop in beweging. Onze omgeving 
verandert. De communicatie met mensen met een beperking 
en hun familie, met medewerkers, vrijwilligers, zorgpartners, 
bedrijven en gemeenten vraagt om een andere, meer 
eigentijdse aanpak. In het afgelopen jaar heeft Estinea hier 
al veel in bereikt. Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en 
we communiceren gerichter, bijvoorbeeld via dit magazine 
en ons cliëntenblad Horizon. We treden ook actiever naar 
buiten. Huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen 
besteden regelmatig aandacht aan activiteiten van Estinea. 
En ook op Twitter zijn we steeds meer te vinden. De nieuwe 
website is een essentiële schakel in het 
geheel. Hierdoor kunnen we ook online nog 
krachtiger en succesvoller communiceren.’  

Wat is het doel van de nieuwe 
website?
Anne-Marieke: ‘Natuurlijk willen we 
mensen met een beperking en hun familie 
een zo goed en volledig mogelijk beeld 
geven van wat Estinea allemaal te bieden 
heeft. Daarnaast willen we ook andere 

doelgroepen nadrukkelijk aanspreken. Buurtbewoners 
bijvoorbeeld, die zich mogelijk als vrijwilliger willen inzetten. 
Bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans willen geven om te participeren. Of zorgpartners 
met wie we nieuwe vormen van dienstverlening kunnen 
ontwikkelen. Eigenlijk kun je de website zien als een 
verlengstuk van datgene wat medewerkers van Estinea in 
de dagelijkse praktijk doen. Zij zoeken actief de verbinding 
en samenwerking met iedereen in de samenleving, zodat 
mensen met een beperking kunnen meedoen. De nieuwe 
website ondersteunt en versterkt dat proces, zodat we nog 
meer voor mensen kunnen betekenen.’ 

‘We gaan ook online 
actief de verbinding 
zoeken in de samenleving’

Vanaf 4 november live!
www.estinea.nl
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Niet alleen informeren dus, maar ook motiveren en 
mensen in beweging brengen?
Anne-Marieke: ‘Zeker! Onze samenleving is volop in beweging 
en het is belangrijk dat mensen mee gaan bewegen. In 
de toekomst wordt van iedereen een bijdrage verwacht 
als het om zorg en welzijn gaat. Van familie, vrienden, 
buurtbewoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. 
Estinea kiest nadrukkelijk voor een rol in de samenleving. Dan 
spreekt het voor zich dat we ons ook online inzetten voor een 
sterkere samenleving.’

Op de nieuwe Estinea-website 
vind je snel en eenvoudig je weg: 

Ik zoek ondersteuning
Ondersteuning nodig? Hier lees je wat Estinea voor 
je kan doen. Welke producten en diensten we bieden 
op het gebied van wonen, werken en leren. En hoe 
onze zelfsturende teams kansen creëren om – op je 
eigen niveau en in je eigen tempo – mee te kunnen 
doen in de samenleving. 

Ik wil helpen
Een bijdrage leveren aan een sterkere samenleving? 
Bij Estinea ben je van harte welkom. Hier lees je hoe 
je als familielid, vriend, buurman of –vrouw, bedrijf, 
maatschappelijke instelling of zorgaanbieder kunt 
samenwerken met Estinea. En iets kunt betekenen 
voor mensen met een beperking. 

Estinea bij jou in de buurt 
Benieuwd wat Estinea bij jou in de buurt doet? 
Met de locatiezoeker ontdek je het snel. Vul 
je plaatsnaam en/of postcode in en zie in één 
oogopslag wat we doen bij jou in de buurt. 
Het zoekresultaat zie je op een plattegrond met 
markers. En alle locaties staan overzichtelijk in 
een lijst.

Over Estinea
Benieuwd waar Estinea voor staat? Wat 
onze ambities zijn? Hoe we omgaan met 
medezeggenschap en kwaliteit? Of het werken 
volgens de principes van zelfsturing bij jou past 
en welke vacatures er zijn? Of wil je op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws? Hier lees je het 
allemaal.

Social media

Nieuws, een vacature of een filmpje delen? Dat kan 
snel en eenvoudig via de social media-knoppen die 
je overal op de website vindt: Twitter, Facebook en 
YouTube. 

Op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws en de activiteiten van Estinea? 
Volg ons dan op Twitter: www.twitter.com/estinea. 
Of like ons op Facebook: www.facebook.com/
estinea.

Steeds de nieuwste vacatures in je mail 
ontvangen? 
Neem dan een abonnement op onze online 
vacaturenieuwsbrief via www.estinea.nl.

www.twitter.com/estinea

www.facebook.com/estinea

Nieuwe website Estinea
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‘De dagelijkse verzorging van Nienke 
kost veel tijd en energie,’ vertelt 
Jos Hartjes, de vader van Nienke. 
‘Daarnaast hebben we zo onze eigen 
manieren om ontspannend met haar 
bezig te zijn. Nienke houdt bijvoorbeeld 
erg van muziek en vindt het heerlijk als 
we liedjes zingen. En ze geniet er ook 
van om op de bank lekker tegen ons 
aan te liggen. We vonden het erg fijn 
om van Estinea ook nog iets anders 
aangereikt te krijgen waar we samen 
plezier aan beleven. Nienke ontspant 
volledig door zo’n massage en valt dan 
lekker in slaap.’  

Vertrouwd
Begeleiders van de dagbesteding 
maakten de ouders van Nienke attent 
op de mogelijkheid om dit te leren. 
Leercoach Chantal Dusseldorp kwam 
vervolgens een aantal keren bij Nienke 
en haar ouders thuis. ‘Ik vond het fijn 
dat Chantal bij ons thuis kwam,’ vertelt 
Betsie Hartjes, de moeder van Nienke. 
‘Dat is toch het meest vertrouwd. We 
kenden Chantal nog niet, maar omdat 
ze bij Estinea werkt en afstemming had 
met de begeleiders van dagbesteding, 
voelde het meteen vertrouwd.’ 

Ervaringsgericht
Chantal leerde de ouders van 
Nienke de basistechnieken voor het 
geven van een belevingsgerichte 
massage. Hierbij werkte ze volgens de 
methode Ervaar het maar. Chantal: 
‘Dit is een benaderingswijze die heel 
precies aansluit bij de persoonlijke 
ervaringswereld. Je kijkt voortdurend 
of iemand volgt wat er gebeurt. Elke 
reactie van Nienke – het knipperen met 
haar ogen of wegdraaien van haar 
gezicht als ik haar op een bepaalde 
manier aanraakte – nam ik mee bij de 
volgende stap in het stimuleren van 

‘Wie aandacht 
krijgt geniet’
Nienke Hartjes is 26 jaar en woont thuis bij haar ouders 
in Lichtenvoorde. Dagelijks krijgt ze verzorgende 
ondersteuning thuis. Vier dagen in de week gaat ze naar 
de dagbesteding aan de Slaadreef in Aalten. En om het 
weekend komt ze er logeren. Nienke zit in een rolstoel 
en kan haar armen en benen niet bewegen. Ze heeft 
epilepsie en krijgt sondevoeding. Nienke vindt het heerlijk 
als er gericht tegen haar wordt gepraat. Er verschijnt 
dan een grote glimlach op haar gezicht. Ook kan ze erg 
genieten van contact door aanrakingen, mits ze lekker 
in haar vel zit en weet wat ze kan verwachten. De ouders 
van Nienke kregen handvaten van leercoach Chantal 
Dusseldorp om hun dochter een ontspannende massage 
te kunnen geven. 

Ernstig meervoudig beperkt

Ouders Nienke Hartjes 
blij met Ervaar het maar
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haar zintuigen. De samenwerking met 
de ouders en begeleiders van Nienke 
was hierbij van cruciaal belang. Zij 
kennen Nienke het beste en gaven 
mij inzicht in hoe ik haar gedrag kon 
interpreteren. Door zo samen te werken 
hebben we stap voor stap toegewerkt 
naar een voor Nienke ontspannende 
manier van aanraken en masseren.’

Plezierig contact
Chantal kwam vijf keer bij de ouders 
van Nienke thuis en instrueerde ook 
de begeleiders van dagbesteding in 
hoe zij Nienke een ervaringsgerichte 

massage kunnen geven. Chantal: 
‘Voor Nienke is het prettig en voelt 
het veilig als iedereen om haar heen 
haar op dezelfde manier benadert.’ 
Jos en Betsie Hartjes ervaren het 
masseren vooral als een mooie manier 
om plezierig contact te hebben met 
hun dochter. ‘Wie aandacht krijgt 
geniet en dat is wat we zien bij Nienke. 
Uiteindelijk is dat waarvoor je het doet.’

Op de foto: Nienke met leercoach 

Chantal Dusseldorp en begeleider 

dagbesteding Lucie ter Woorst

Ervaar het maar
Ervaar het maar is een methodiek 
gericht op het stimuleren van 
de motoriek, de zintuigen en de 
communicatie in de begeleiding van 
mensen met ernstige meervoudige 
beperkingen. Het is een praktische 
methode die gemakkelijk is toe te 
passen bij dagelijks terugkerende 
bezigheden, zoals wassen en eten. 
Iedereen in de directe omgeving 
kan het toepassen. Estinea geeft 
hier vorm en inhoud aan in haar 
leerprogramma, waar mensen met 
een beperking zich samen met een 
ouder of familielid voor kunnen 
aanmelden. 

Bij Ervaar het maar draait alles om 
de ervaringen. Leercoach Chantal 
Dusseldorp: ‘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. Daardoor is de methodiek 
ook voor ouders en begeleiders 
vaak heel waardevol. Het biedt 
mogelijkheden om prettig contact 
te hebben en samen plezier te 
beleven.’ 
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Persoonlijke ondersteuning 
op afstand met beeldbellen

Je iPad pakken en met één druk op de 
knop een begeleider zien en horen. Op een 
afgesproken tijdstip, of op een moment dat 
het jou uitkomt. Voor Bert Tenkink (65 jaar) 
die zelfstandig woont met ondersteuning van 
Estinea, is dat sinds kort werkelijkheid. ‘Eerder 
kwam mijn begeleider drie keer in de week bij 
mij thuis. Dat is nu twee keer en één moment is 
vervangen door beeldbellen. Het is fijn dat ik 
meer zelf kan bepalen wanneer ik contact wil. 
Ik ben minder afhankelijk van het rooster van 
begeleiders en kan het beter inpassen in mijn 
dagelijkse bezigheden.’

Een iPad, een internetverbinding en een beeldbel-app. Meer 
is niet nodig om te kunnen beeldbellen. Vijftien mensen die 
ondersteuning thuis krijgen van Estinea, hebben sinds deze 
zomer een iPad in bruikleen. Daarmee kunnen ze direct online 
contact maken met een van de tien begeleiders van het 

ambulante team Winterswijk Wonen. De eerste bevindingen 
na een aantal maanden proefdraaien zijn zeer positief.

Doelgerichte ondersteuning
‘In de praktijk blijkt dat veel ondersteuningsvragen ook 
heel goed online kunnen worden gesteld en besproken,’ 
vertelt begeleidster Michelle Berendsen. ‘Dat heeft 
meerwaarde voor mensen die we ondersteunen. Zij krijgen 
sneller een antwoord waar ze mee verder kunnen. Als 
begeleider kan ik veel doelgerichter ondersteuning bieden. 
Ondersteuningsvragen blijven niet meer liggen tot het 
volgende begeleidingsgesprek thuis. We kunnen dingen 
meteen oppakken op het moment dat het speelt.’ 
Bert beaamt dit: ‘Als ik een vraag heb, kan ik beeldbellen met 
een begeleider en krijg ik direct antwoord. Ik kan mijn vraag 
ook intypen, maar dat vind ik nog wel lastig. Met beeldbellen 
zie ik de begeleider ook en kan ik beter duidelijk maken wat ik 
bedoel. Eigenlijk is het dan net alsof Michelle gewoon hier bij 
mij aan de keukentafel zit.’ 

Mooie aanvulling
Michelle noemt beeldbellen een mooie aanvulling op de 
begeleidingsgesprekken thuis. ‘We kunnen vraaggerichter 
werken en gaan efficiënter om met kostbare begeleidingstijd. 
Bijvoorbeeld omdat we minder reistijd hebben. Maar het 
beeldbellen kan de persoonlijke gesprekken thuis nooit 
helemaal vervangen. Pas dan zie je immers hoe het echt met 
iemand gaat en hoe hij of zij in z’n omgeving functioneert. 
En kun je dingen voordoen, oefenen of duidelijk op papier 
zetten.’ 

In de samenleving
Bert gebruikt zijn iPad inmiddels al lang niet meer alleen om 
te beeldbellen met begeleiders. ‘Ik kijk en luister ook naar 
muziek op YouTube en zoek wel eens iets op op internet. In 
de toekomst wil ik ook gaan beeldbellen met een vriendin 
en foto’s gaan maken met de iPad. Ik gebruik ’m zelfs al 
vaker dan mijn computer. Er zitten zoveel mogelijkheden op. 
Hierdoor kan ik nog meer in de samenleving komen.’ 

Estinea draait nog tot eind 2014 proef met beeldbellen. 
Daarna wordt een beslissing genomen over de voortgang.
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Zelf-sturen, zelf-organiseren of zelf-regisseren. Hoe we het 
noemen, maakt feitelijk niet uit. Waar het om draait is dat 
je in je werk zelf, al dan niet in teamverband, mag bepalen 
wat wijs is om te doen. Estinea werkt al meer dan vijftien jaar 
met zelfsturende teams. Medewerkers kunnen zich nauwelijks 
nog iets anders voorstellen. Zelf-sturen, daarvoor staan ze 
’s morgens op!

Slagkracht
Aansturen doen organisaties sinds 1848. Toen werd de 
hiërarchische top-down structuur van de militaire organisatie 
voor het eerst toegepast op burgerorganisaties. In het leger 
gaven officieren vanaf de heuvel leiding aan soldaten die 
beneden op het slagveld stonden. Dat was best lastig, want 
zij wisten niet wat zich beneden precies afspeelde. De Pruisen 
hadden in 1806 al in de gaten dat zo’n top-down werkwijze 
niet echt goed werkt. Zij bedachten de zogenaamde 
Auftragstaktik: laat de soldaten, binnen de kaders van de 
Auftrag (de opdracht), zelf maar bepalen wat ze in het veld 
doen. De resultaten waren verbluffend. De slagkracht werd 
met een factor vier verbeterd. 

Vertrouwen
Zo ontstond het idee dat je goed opgeleide vakmensen in 
de frontlinie moet zetten. Op de plek waar je soms letterlijk 
in het sompige moeras staat. Dan kun je boven op de droge 
heuvel wel met minder - vaak dure - mensen toe. Je hoeft 
immers niet alles meer voor te kauwen via uitgebreide 
stafdiensten. Laat beroepskrachten in het veld zelf hun 
hersens gebruiken en geef hen de beste spullen en materialen 
ter beschikking. Dat geeft vertrouwen.

Maatwerk
Bij Estinea bepalen medewerkers zelf, in teamverband, hoe 
ze het beste kunnen handelen. Dat doen ze op basis van 
de realiteit (wat heeft iemand nodig?), hun vakkennis en 
uiteraard de Auftrag/de opdracht van de organisatie. Die 
opdracht heeft Estinea prima verwoord: ‘We zijn er voor 
mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek 
en Twente. Mensen die - met steun van familie en vrienden - 
volop meedoen in de samenleving. Ieder op z’n eigen niveau 
en in z’n eigen tempo. Estinea ondersteunt hen bij wonen, 
leren en werken. Zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk. Dat 
kan niet anders dan via maatwerk. Professionals van Estinea 
hebben een beroep dat ertoe doet. Ze krijgen de ruimte 
én nemen de verantwoordelijkheid om de menselijke maat 
als uitgangspunt te nemen voor hun dagelijks handelen. 

Daardoor kunnen ze voor de ander echt het verschil 
maken; het verschil tussen een afhankelijk of een zo 

zelfstandig mogelijk leven. 

Aansturen 
of zelfsturen?

Volg Jaap Peters op Twitter 
(www.twitter.com/jaappeters) of mail 
je vraag naar jaap.peters@delimes.nl 

Jaap Peters is organisatieactivist en 
werkt bij DeLimes. Hij schreef meerdere 
boeken over organisatieherontwikkeling 
en inspireerde medewerkers van Estinea 
eerder dit jaar met een bevlogen speech 

over de kracht van zelfsturing. 

Gastcolumn 
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Mensen die wonen en werken 
met ondersteuning van Estinea 
vertellen:

REGIEN: een saucijzenbroodje!      SIBOLT: de 

dominee of het kerkbestuur op het 

Borchuus, of met mijn nichten, de loodgieter 

of de ramenwasser    DINIE: Jo, omdat we 

samenwonen    JO: Dinie, liefst nog met een 

stuk mokkagebak erbij      STEFANIE: K3! daar hou 

ik van      MATILDE: Herman     GUUS: de groep of de 

familie Jansen      ALFONS: een traktatie op de groep, dat 

gaat om de beurt      MELISSA: ik ga liever de kroeg in om een biertje 

te drinken met mijn vriend      BERNARD: met mien zuster, moar das gisteren al gewes 

APPIE: een gebakje in Oostenrijk!      MAURITS: Tim van GTST, en dan na de koffie een biertje      WILLEM: mijn zus Hannie en zwager 

Jan      MARIEKE: Jolien      JELLE: de andere bewoners en mijn familie, maar eigenlijk lust ik geen koffie      HANS: André van Duin      

JANNIE: Willy      AREND: de begeleiding op het kantoor van Team Enschede Wonen of bij de inloop op donderdagavond      HANNA: 

liever thee met mijn nichten en neven als ze op bezoek komen      HANNIE: slagroom!      REGIEN: mijn zus      FLORIAN: de buren van 

nummer 29      WENDY: mijn moeder      GIJS: de versierders van de corsowagen Woold      HARRY: wie er ook op bezoek komt      LENA: 

mijn vriend Henk      HENK: een koekje erbij      RIKIE: mijn nicht Ina      GEERT: buurman Alfons, dat lijkt mij wel gezellig      ALIE: suiker 

en melk      GERBEN: mijn muziekleraar van de Rainbowband en dan lekker kletsen      BRIGITTE: mijn persoonlijk begeleider Saskia 

en een gebakje       HENK: de groep en dan daarna een potje sjoelen      ANNIE: Hans, we wonen al zo lang samen en met mijn broer      

HANS: Annie en ook graag met mijn zus, maar die woont ver weg en kan niet zomaar een kopje koffie komen drinken      DION: een 

peuk!      JOHANNES: een van mijn broers, maar die zijn overleden      GERRY: Ludo Sanders of Martine Hafkamp van GTST, omdat ze 

zo lekker geniepig zijn!      BRENDA: Susan      ARJAN: de andere bewoners en doe mij maar met melk      GERRY: Maxima, om te horen 

wat ze allemaal doet overdag      SILVIO: alle vrijgezell(ig)e dames van Nederland en daarna een alcoholisch drankje in de kroeg      

SYLVIA: Tineke Schouten      HANS: mijn moeder en de begeleiding      NICOLE: Len uit Borculo      HARM: Ingrid      GESIENA: een 

paar vriendinnen      BARBARA: mijn vriend Martin en de begeleiding      MARIËLLE: Ferdi Doelens      KIM: Michael Jackson      AALTIE: 

mijn hele familie of de groep      HENNIE: mijn zus Ineke      ANNIE: mijn vrijwilligster Allice, omdat ik dat heel gezellig vind      SANDER: 

doe mij maar bier!      JAN: The Voice of Holland      DAAN: uuuuuuuuuuh, met Marieke      GONDA: mijn opa en mijn ouders, zusje en 

broer      BENNO: vrijwilliger Dolf of met de stagiaires      TOON: kristalsuiker      MICHEL: mijn oom Jan, mijn vader Gert, Henk, Siem de 

Jong en Chantal Janzen      JUVENTA: Waylon      MARTIN: mijn vriendin Barbara      CHARLES: buurman Ben      RINI: mijn moeder bij 

het Scheperveld, want daar heb ik een feest gegeven      SIETSKE EN HENDRY: niemand, want wij drinken geen koffie!      ELLEN: mijn 

ouders, broer en schoonzus      MARCO: melk en suiker      MICHA: Tom Coronel      JOS: de begeleiding en Loet      CATHARINA: een 

lekker gebakje      ERIK-JAN: mijn vrienden of mijn moeder      ANJA: ik drink liever chocolademelk met slagroom      ALEX: een collega      

INGRID: de groep, want dat is gezellig      MARCO: de Kerstman!      INGE: Jan Smit, want ik ben fan en heb al drie zoenen van hem gehad

www.estinea.nl

Ik drink mijn 
kopje koffie 
graag met…


