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Gewoon meedoen!
Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor 
ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen 
niveau en je eigen manier - levert een belangrijke bijdrage aan je levensgeluk. Daar 
zetten wij ons graag voor in. Samen met jou en de mensen om  je heen.



Jouw leven, 
jouw kracht, onze steun
Gewoon meedoen in de samenleving. Een leuke plek om te wonen, werken en 
op z’n tijd ontspannen en leuke dingen doen. Samen met familie, vrienden en 
buren. Wie wil dat nou niet? Als je hier ondersteuning bij nodig hebt, ben je van 
harte welkom bij Estinea. We helpen je graag verder. 



Dit doen we voor je: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Wonen bij Estinea met ondersteuning

Wonen bij Estinea met intensieve 
ondersteuning en verzorging

 Wonen bij Estinea in een beschermde 
omgeving met ondersteuning en verzorging

Begeleid zelfstandig werken bij een bedrijf

Begeleid werken in een groep binnen een 
bedrijf of een maatschappelijke voorziening

Werk en activiteiten bij Estinea

 Dagbesteding

Deeltijd opvang en logeren

Trainingen en cursussen

Onderzoek en gedragskundige behandeling

Medische en paramedische behandeling

Ondersteuning bij vrijetijdsbesteding

Ik vind het fijn om op mezelf te wonen. Eén keer 
in de week komt er een begeleider bij mij thuis. 
We nemen samen de post door, omdat ik daar 
nog moeite mee heb. En we praten over allerlei 
dagelijkse dingen waar ik mee bezig ben. Als ik 
tussendoor vragen heb, helpt mijn moeder mij 
meestal. Ik vind het soms wel moeilijk om alleen 
te zijn. Gelukkig heb ik veel sociale contacten 
door het vrijwilligerswerk dat ik doe.

Lisa

Het draait om jou...
Je kunt bij ons terecht met al je ondersteuningsvragen. 
Kleine vragen, maar ook grote of complexe vragen. Als je 
bij Estinea komt, gaan we met je in gesprek. We praten over 
wat jij belangrijk vindt. Wat je zelf kunt. Waar je hulp bij 
nodig hebt. En wat je wilt leren om zo zelfstandig mogelijk te 
kunnen leven.

... en de mensen om je heen
We kijken ook hoe andere mensen die jij kent kunnen helpen. 
Je ouders bijvoorbeeld, broer(s) en zus(sen), vrienden 
of buren. Ken je nog niet veel mensen? Dan helpen wij je 
om je sociale netwerk uit te breiden. Bijvoorbeeld door te 
proberen je in contact te brengen met een vrijwilliger. Want 
meedoen gaat nu eenmaal gemakkelijker als je steun krijgt 
van mensen om je heen.



Mijn zoon Milan is ernstig meervoudig 
beperkt, kan niet praten en heeft bij 
alles wat hij doet ondersteuning nodig. 
Toch weten zijn begeleiders hem te 
stimuleren om op z’n eigen niveau mee 
te doen met dagelijkse bezigheden. 
Hij houdt bijvoorbeeld zijn hand op 
de gevouwen was als die naar de 
slaapkamer wordt gebracht. Hij geniet 
daar zichtbaar van, is niet meer zo snel 
onrustig en huilerig, en zit vol levenslust.

Lianne  

Onze ondersteuning
Je eigen keuzes maken en je eigen leven 
leiden. Zo gewoon en zelfstandig mogelijk. Dat is 
waar Estinea samen met jou - en de mensen om je heen 
- aan werkt. Dat kan tijdelijk zijn, of voor langere tijd. 
Hoe wij ondersteunen en wat we samen bereiken is voor 
iedereen anders. Daar maken we afspraken over in een 
ondersteuningsplan. Dat plan bespreken we regelmatig en 
passen we (zo nodig) aan. In elke levensfase heb je immers 
weer andere ondersteuningsvragen.

Onze medewerkers
Medewerkers van Estinea zijn enthousiaste professionals 
die oprechte aandacht hebben voor jou. Ze lopen stap 
voor stap mee in je leven. Ze luisteren en kijken goed 
naar je. Leren je vaardigheden. Begeleiden of verzorgen 
je. Stimuleren je en dagen je uit. Estinea heeft veel 
specialistische kennis in huis, bijvoorbeeld op het gebied van 
autisme, dementie en ouder worden, LVB (licht verstandelijke 
beperking) of EMB (ernstige meervoudige beperking). Als 
dat nodig is kunnen we snel extra deskundigheid inzetten. 
Je persoonlijk begeleider maakt afspraken met jou over de 
ondersteuning en is jouw vaste contactpersoon.  

Ik werk al meer dan 25 jaar bij 
de politie in Aalten. Politieauto’s 
wassen, de garage schoonhouden 
en het groen bij het politiebureau 
onderhouden. Ik doe dat allemaal 
best wel zelfstandig. Mijn begeleider 
komt alleen nog af en toe kijken hoe 
het gaat. Het werk is leuk en ik heb 
het fijn met mijn collega’s. Tijdens 
de koffie ’s middags maken we een 
praatje en grapjes.

Wim 
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Het is heerlijk om mijn eigen 
appartement te hebben. Na een dag 
werken wil ik het lekker rustig hebben, 
op mijn kamer eten en televisie kijken. 
Alleen op maandag eet ik gezellig 
samen met Hannie en Rika, zij wonen 
hier ook. Ik heb een kookcursus 
gedaan om te leren koken. Dat gaat al 
hartstikke goed. Soms krijg ik nog hulp 
van een begeleider, maar straks wil ik 
elke dag zelf koken.

Hans, woont bij Estinea

Waar vind je ons?
Estinea ondersteunt circa 1.000 mensen met een 
(verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente.  
Zo’n 750 medewerkers en 400 vrijwilligers zetten zich 
dagelijks in voor hun levensgeluk. Dat doen we in de 
gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, 
Enschede, Haaksbergen, Hengelo (Ov.), Montferland,  
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. 

In de samenleving
Meedoen lukt het beste als je midden in de samenleving 
woont, leeft en werkt. We ondersteunen je daarom 
dáár waar jij woont en werkt. Onze woonlocaties liggen 

meestal midden in een wijk, of aan de rand van een 
dorp of stad. Je hebt een eigen appartement en er is 
een gemeenschappelijke ruimte waar je anderen kunt 
ontmoeten. Ook onze werklocaties liggen midden in de 
samenleving. Daarnaast kun je werken bij een bedrijf of 
in een maatschappelijke voorziening, zoals een buurthuis 
of bibliotheek. Je doet er werkervaring op en verricht 
werkzaamheden waar andere mensen ook profijt van 
hebben. 



Financiering 
De ondersteuning die Estinea biedt wordt 
meestal betaald vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Hiervoor heb je een indicatie nodig. Die 
kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling 
(CIZ) of de gemeente. Sommige ondersteuning 
wordt betaald door de ziektekostenverzekering. 
Voor een aantal extra services en diensten betaal 
je zelf een bijdrage.

Aanmelden?
Zoek je ondersteuning en kunnen we iets voor 
je doen? Bel ons als je vragen hebt of gewoon 
advies wilt. Of als je een van onze locaties wilt 
bezoeken. 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. Of kijk op onze 
website voor meer informatie: www.estinea.nl.
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