
Samen de samenleving 
sterker maken
Estinea, partner in het sociaal domein



Meedoen? Gewoon doen! 
Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Sommige mensen hebben een steuntje in de rug 
nodig om grip te krijgen op hun leven. Tijdelijk of 
voor langere tijd. Wij helpen hen verder, zodat zij 
optimaal kunnen functioneren en participeren in 
de samenleving. Zoveel mogelijk op eigen kracht 
en met hulp van anderen uit hun sociale netwerk. 
Onze professionals bundelen al jarenlang succesvol 
de krachten met mantelzorgers, vrijwilligers, 

buren, bedrijven, welzijns- en zorgorganisaties. Zij 
maken zelf afspraken over de ondersteuning en 
begeleiding, en bieden die ook zelf. Hierdoor bieden 
zij oplossingen die écht werken. 

Dat we samenwerken met anderen, is voor ons 
vanzelfsprekend. Samen bereiken we meer voor de 
mensen die een beroep op ons doen. En maken we 
de samenleving sterker. Doet u ook mee?

Gewoon 
meedoen

Estinea biedt professionele 
ondersteuning aan mensen 
met een beperking.



Informele 
ondersteuning

De kracht van het sociale netwerk 

Mensen met een beperking kunnen vaak veel 
zelf. Zeker met hulp van anderen in hun directe 
omgeving. Estinea organiseert samen met het 
sociale netwerk de ondersteuning die nodig is. We 
delen onze kennis en ontlasten mantelzorgers waar 
nodig. Daardoor zijn zij beter en langer in staat om 

de gewenste ondersteuning zelfstandig te kunnen 
bieden. We activeren ook anderen die kunnen 
helpen: familie, vrienden en buren. Als iedereen 
een bijdrage levert, is uiteindelijk minder (dure) 
professionele ondersteuning nodig.

Onze diensten:
• Mantelzorgers 

trainen en coachen 
• Vrijwilligers werven, 

trainen en coachen 
• Deeltijdzorg/logeren



Signalering en 
diagnostiek

Integrale aanpak in de wijk 
Professionals van Estinea werken al meer dan 
vijftien jaar in zelfsturende teams. We zijn actief in 
wijken en buurten en weten wat daar speelt. We 
hebben intensief contact met buurtverenigingen, 
vrijwilligersorganisaties en sociale wijkteams. 
Hierdoor zijn we in staat om ondersteuningsvragen 

vroegtijdig te signaleren. De integrale aanpak zorgt 
ervoor dat we wijkbewoners met meervoudige 
hulpvragen op het gebied van participatie en 
zelfredzaamheid sneller en effectiever helpen. Als 
meer specialistische hulp nodig is, zetten we onze 
diagnostische deskundigheid in. 

Onze diensten:
• Signalering en 

vraagherkenning
• Diagnostiek en 

vraagverduidelijking
• Ontmoeten en 

buurtactiviteiten



Ontmoeten en 
verbinden

Nuttig voor de wijk
  
Een buurthuis, een basisschool, een zorgcentrum 
of een bibliotheek. Allemaal plekken waar veel 
mensen om verschillende redenen komen. Estinea 
benut de rol en functie die deze ontmoetingsplekken 
hebben. We werken er samen met maatschappelijke 
instellingen en brengen mensen met en zonder 
beperking met elkaar in verbinding. Zo stimuleren 

we dat zij vrijwillig iets voor elkaar betekenen. 
Vaak zijn ontmoetingsplekken fantastische leer-
werkplekken (participatieprojecten) voor mensen 
die niet (direct) aan de slag kunnen in een betaalde 
baan. Zij verrichten er werkzaamheden waar andere 
wijkbewoners profijt van hebben en helpen mee om 
deze ontmoetingsplekken in stand te houden. 

Onze diensten:
• Participatieprojecten 

binnen maatschappelijke 
voorzieningen

• Vrijwilligers werven, 
trainen en coachen

• Ontmoeten en 
buurtactiviteiten



Zelfredzaam

Groei in zelfredzaamheid  
Mensen met een beperking hebben soms nog 
onvoldoende vaardigheden ontwikkeld om 
op eigen kracht mee te kunnen doen in de 
samenleving. Estinea helpt hen met een individueel 
traject op maat om grip te krijgen op hun leven. 
Onze ondersteuning is gericht op groei. Groei in zelf 

beslissen, zelf dingen doen en leren doen. 
Zo veel mogelijk op eigen kracht en met hulp van 
anderen uit het sociale netwerk. Alles is erop gericht 
dat mensen - met steun van hun omgeving - zo 
zelfredzaam mogelijk kunnen functioneren in het 
dagelijkse leven. 

Onze diensten:
• Begeleid zelfstandig 

wonen
• Vaardigheidstrainingen



Werk en 
activiteiten

Groei op de participatieladder  
Mensen met een beperking kunnen een waardevolle 
bijdrage leveren aan de samenleving. Estinea ziet 
volop kansen, zowel in betaald als in onbetaald 
werk. Onze participatiecoaches begeleiden mensen 
die nog niet volledig zelfstandig bij een bedrijf 
kunnen werken op enige afstand. We bieden leer-
werktrajecten bij bedrijven en maatschappelijke 

instellingen. En ook binnen onze eigen werk- en 
activiteitenlocaties kunnen mensen op aangepaste 
wijze werken en zich ontwikkelen. De ondersteuning 
die we bieden is altijd maatwerk. Alles is erop gericht 
om mensen met een beperking aantoonbaar hoger 
op de participatieladder te brengen. 

Onze diensten:
• Toeleiding naar betaald werk
• Begeleid werken bij bedrijven
• Participatieprojecten binnen 

maatschappelijke voorzieningen
• Arbeidsmatige activiteiten
• Belevingsgerichte activiteiten



Onze 
ambities

Waar wij voor gaan 
We blijven graag doen waar we specialist in zijn: 
ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen 
met een (verstandelijke) beperking. Maar we 
dragen óók graag ons steentje bij aan een sterkere 
samenleving. Een samenleving waarin mensen er 
voor elkaar zijn en iets voor elkaar willen betekenen. 
We bieden daarom niet alleen ondersteuning aan de 

mensen die een beroep op ons doen, maar activeren 
iedereen om een bijdrage te leveren. We zijn ervan 
overtuigd dat hierdoor uiteindelijk minder (dure) 
professionele zorg nodig is. Samen met u zetten wij 
ons ervoor in om het aantal ondersteuningsvragen 
terug te brengen naar “gewone” proporties. 

Informele en professionele ondersteuning 
optimaal laten samenwerken.



Waar?

Thuis in de Achterhoek en Twente
 
Estinea ondersteunt mensen met een beperking in 
de Achterhoek en Twente. Onze kleinschalige woon- 
en werklocaties liggen meestal midden in wijken en 
buurten. We stellen onze ruimtes ook beschikbaar 
voor anderen. Daarnaast werken we steeds meer 
vanuit andere locaties. Vaak zijn dit plekken met 
een maatschappelijke functie waar mensen met en 

zonder beperking elkaar op een natuurlijke manier 
kunnen ontmoeten, zoals een wijkcentrum of een 
bibliotheek. Ook onze medewerkers zijn thuis in de 
Achterhoek en Twente. De meesten wonen in de 
gemeente waar zij werken, hebben daar een netwerk 
en kunnen via-via vrijwilligers werven en (leer-) 
werkplekken vinden.

Gemeenten waar we werken:
• Aalten
• Berkelland 
• Bronckhorst
• Doetinchem
• Enschede
• Haaksbergen

• Hengelo (Ov.)
• Montferland
• Oost Gelre
• Oude IJsselstreek
• Winterswijk



Contact

Uw contactpersonen
Onze regiomanagers gaan graag met u in gesprek. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen 
met een van onze andere professionals in uw gemeente, wijk of buurt.

Aalten
Arnold Roelofs, 088 - 49 50 142 
Tineke Roelofsen, 088 - 49 50 141

Berkelland, Bronckhorst en 
Doetinchem
Rianne Dunnewold, 088 - 49 50 146

Enschede, Haaksbergen en 
Hengelo (Ov.)
Rudi Gülink, 088 - 49 50 145

Montferland en Oude IJsselstreek
Wilma Elfrink, 088 - 49 50 143

Oost Gelre en Winterswijk 
André Zweerink, 088 - 49 50 144

Raad van Bestuur
Beatrijs van Riessen, 088 - 49 50 
122

De mooiste 
samenwerkingsrelaties 
ontstaan tijdens een 
goed gesprek.



Doet u mee? 
De samenleving sterker maken. Dat is de gezamenlijke 
opdracht waar we voor staan en waar Estinea zich sterk 
voor maakt. Wij zijn er klaar voor om die uitdaging aan te 
gaan. Samen met u!

Herenstraat 21, 7121 DA Aalten
Postbus 248, 7120 AE Aalten

T 088 49 50 500
F 088 49 50 550  

E info@estinea.nl
I  www.estinea.nl
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