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Hulp bij opvoeden 
en opgroeien
Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een (verstandelijke) beperking? 
Of heb je zelf een beperking en vragen over de opvoeding van je kind? Estinea biedt 
ondersteuning bij opvoeden en opgroeien als dat nodig is. Wij vinden het belangrijk 
dat kinderen in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, want dat levert een 
belangrijke bijdrage aan ieders levensgeluk. Daar zetten wij ons 
graag voor in. Samen met jou en je gezin. 



Jouw leven, 
jouw kracht, onze steun
Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Als een van de gezinsleden  
een (verstandelijke) beperking heeft, dan heeft dat invloed op jullie leven samen.  
Wil je leren omgaan met de beperking? Heb je vragen over de ontwikkeling van  
je kind? Of heb je praktische steun nodig om je gezin draaiende te houden?  
Bij Estinea ben je van harte welkom. We helpen je graag verder.



Het draait om jouw gezin…
Als ouder of verzorger kun je bij ons terecht met al je vragen 
over opvoeden en opgroeien met een (verstandelijke) 
beperking. Dat kunnen kleine vragen zijn, maar ook grote 
of complexe vragen. Als je bij Estinea komt, gaan we in 
gesprek. We praten over wat belangrijk is voor jouw gezin. 
Welke vragen hebben jullie? Wat goed gaat en waar hebben 
je kind(eren), jij en je partner hulp bij nodig? En wat willen 
jullie leren om als gezin zo zelfstandig mogelijk jullie leven te 
kunnen leiden. 

…en de mensen om jullie heen
We bespreken ook of er andere mensen zijn die kunnen 
helpen. Opa’s en oma’s bijvoorbeeld, vrienden, buren en een 
leerkracht of leraar op school. Kennen jullie nog niet veel 
mensen? Dan kunnen wij helpen om jullie sociale netwerk uit 
te breiden. Bijvoorbeeld door jullie in contact te brengen met 
een vrijwilliger. Met steun van anderen staat jouw gezin er niet 
alleen voor en is vaak meer mogelijk.

Dit doen we voor je: 

 ondersteuning van kinderen, jongeren 
en ouders bij persoonlijke verzorging en 
dagelijkse activiteiten; 

• activerende, ontwikkelingsgerichte 
begeleiding thuis of op school;

• specialistische naschoolse opvang bij Estinea 
of binnen de reguliere naschoolse opvang;

• begeleiding van kinderen en jongeren bij het 
leren op school;

• individuele coaching en begeleiding van 
jongeren met een licht verstandelijke 
beperking; 

• logeren en andere vormen van ondersteuning 
die bijdragen aan de ontwikkeling van het 
kind of de jongere, en die ouders en andere 
gezinsleden ontlasten (respijtzorg).

We wonen drie jaar samen en hebben allebei 
een licht verstandelijke beperking. Twee keer per 
week komt er een begeleider bij ons thuis. Met 
hem kunnen we alles bespreken en hij helpt ons 
met dingen die we moeilijk vinden. Binnenkort 
krijgen we ons eerste kindje, dat is best spannend! 
Er komt veel bij kijken: babyspulletjes kopen, de 
verloskundige, kraamzorg regelen, en straks het 
consultatiebureau… We krijgen nu daarom ook 
begeleiding van een begeleider die veel over 
kinderen en opvoeden weet. Wij zijn straks goed 
voorbereid!

Angela en Peter  



Onze ondersteuning
Als ouder ken je jouw kind en gezin 
het beste. Jullie krijgen bij Estinea een 
vaste begeleider. Hij of zij werkt samen met jullie 
aan oplossingen, zodat jullie na een tijdje – met steun van 
anderen in jullie netwerk – weer zelfstandig verder kunnen. 
Daar is onze ondersteuning op gericht. Bij de start maken 
we een ondersteuningsplan. Hierin staat wat jullie willen 
bereiken, hoe we daar samen aan gaan werken en waar.  
Dat kan thuis zijn, op school of het kinderdagverblijf, of op 
een van onze logeerlocaties. We bespreken regelmatig hoe 
het gaat en passen het ondersteuningsplan (zo nodig) aan. 
Bij elke levensfase horen immers weer andere vragen. 

Onze medewerkers
De begeleider van Estinea is een enthousiaste professional. 
Hij of zij loopt stap voor stap mee in jullie leven en heeft 
oprechte aandacht voor alle gezinsleden. De begeleider 
luistert en kijkt goed. Begeleidt of verzorgt samen met 
jullie je kind. En leert jullie vaardigheden. Estinea heeft veel 
specialistische kennis in huis. Kennis over de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren, maar ook over bijvoorbeeld 
autisme, LVB (licht verstandelijke beperking) of EMB (ernstige 
meervoudige beperking). Als dat nodig is kan jullie begeleider 
snel extra, specialistische deskundigheid inzetten.

Ik zag al snel dat Fleur (10) anders was 
dan andere kinderen. Ze is erg druk en 
wordt snel boos als ze haar zin niet krijgt. 
Inmiddels weet ik hoe ik het beste met 
haar beperking om kan gaan. Dankzij 
Hendriek die al weer zo’n zes jaar mijn 
steun en toeverlaat is. Ze is er niet alleen 
voor mij als moeder, maar heeft ook 
echt aandacht voor Fleur. Ze geeft Fleur 
bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding op 
school. Dat geeft duidelijkheid en maakt 
dat we thuis minder ruzie hebben.

Anita 

Eigenlijk ben ik een soort pleegtante voor Sam (2) 
en Niek (5). Om het weekend komen ze hier logeren. 
Hun ouders, mijn broer en schoonzus, kunnen dan 
een beetje tot rust komen. Zij hebben allebei een 
verstandelijke beperking en de opvoeding valt hen best 
zwaar. Ze krijgen goede begeleiding thuis, maar ik vind 
het fijn dat ik ook iets kan doen. En Sam en Niek gaan 
ook wel eens logeren in het logeerhuis van Estinea. Zo 
zorgen we er samen voor dat dit gezin blijft draaien.

Wies



Waar vind je ons?
Estinea ondersteunt meer dan 750 mensen met een 
(verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. Zo’n 
750 medewerkers en ruim 425 vrijwilligers zetten zich dagelijks 
in voor hun levensgeluk. 

Meedoen
Bij Estinea werken we vanuit de overtuiging dat iedereen - 
met steun van anderen - mee kan doen in de samenleving. 
Zo gewoon en zelfstandig mogelijk. Wij helpen mensen 
om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf 
te halen. Dat doen we met hart en ziel, elke dag weer. En 
met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid, oprechte 
aandacht en professionaliteit.

Mijn dochter Anouk (15) is ernstig 
meervoudig beperkt. Ze kan niet praten 
en heeft de hele dag verzorging nodig. 
Voor ons als ouders is het een hele 
zoektocht. Daarom zijn we blij met de 
begeleiding die we thuis krijgen. We 
krijgen handvaten voor hoe we haar 
het beste kunnen begeleiden. Ook 
Anouk wordt gestimuleerd om zich te 
blijven ontwikkelen. Laatst heeft ze 
voor het eerst zelf iets gegeten met een 
lepel. Die kleine stapjes vooruit, dat is 
waar het bij haar en bij ons om draait.

Miranda
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Financiering 
De ondersteuning die Estinea biedt aan 
kinderen, jongeren en ouders met een beperking 
wordt betaald vanuit de Jeugdwet, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de 
Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de Jeugdwet 
en de Wmo heb je een beschikking nodig van 
de gemeente waar je woont. Voor de Wlz kun 
je een indicatie aanvragen bij het Centrum 
Indicatiestelling (CIZ). 

Aanmelden?
Zoek je ondersteuning voor je kind en/of je gezin, 
en kunnen we iets voor je doen? Bel ons als je 
vragen hebt of gewoon advies wilt. Je bent van 
harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Onze 
intakemedewerkers helpen je graag verder. Zij 
zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 uur tot 17.00 uur. Bel 088 49 50 210. 
Voor meer informatie kun je ook op onze website 
kijken: www.estinea.nl.


