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Inleiding 

Het jaar 2017 stond opnieuw in het teken van "ruimte en dialoog". Vanuit de basis van het 

ondernemingsplan 2015-2018 bouwen we verder aan een sterkere samenleving. Dit jaar schrijven 

we een Jaardocument èn een Kwaliteitsrapport, gebaseerd op het nieuwe Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg.  

We verwachten dat we in 2019 naar één geïntegreerd document kunnen overstappen. Dat 

perspectief past ook bij onze ambities op het gebied van regelarm verantwoorden. 

In onze ondersteuning staat de relatie tussen cliënt en medewerker centraal. In die relatie zien we 

dat onze kernwaarden Midden in de samenleving, Oprechte aandacht, Vakmanschap en Eigen regie 

(MOVE) steeds beter verankerd worden.  

Dit maken we zichtbaar in ons Kwaliteitsrapport, aan de hand van voorbeelden en verhalen. Op het 

moment van dit schrijven zijn we al volop op reis om onze Koers2022 te bepalen. Die zal najaar 

2018 vastgesteld worden. Daarbij blijven onze kernwaarden richtinggevend voor het handelen, 

zodat we werkelijk kunnen bijdragen aan het levensgeluk van de mensen die we ondersteunen. 

Indrukwekkend is de grote inzet, betrokkenheid en bevlogenheid van iedereen: cliënten, 

medewerkers, familie en vrijwilligers.  

 

Ook vanaf deze plek: dank jullie wel!! 

 

Beatrijs van Riessen 

Raad van bestuur 

Februari 2018 
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1. Profiel van de organisatie 
Estinea is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking in de Achterhoek 

en Twente. Centraal thema in de dienstverlening is dat mensen met een beperking zeggenschap en 

regie hebben over hun eigen leven en participeren in de samenleving. Logisch gevolg is dat de 

medewerkers van Estinea regelruimte hebben. Daarom werken wij al sinds 1998 met het concept 

van zelfsturende teams. De organisatiestructuur kent drie lagen: de teams, de regiomanagers en 

de raad van bestuur. Het  centraal bureau ondersteunt de primaire processen. De woon- en 

werklocaties van Estinea zijn kleinschalig en geworteld in de lokale samenleving. Kleinschalig 

wonen bij Estinea betekent dat cliënten individueel wonen, in een appartement met een eigen 

opgang en eigen sanitair.  

 

1.1 Algemene identificatiegegevens 
Naam rechtspersoon:    Stichting Estinea 

Adres:          Postbus 248 

Postcode:         7120 AE  

Plaats:          Aalten 

Telefoonnummer:        088 - 4950500 

Identificatienummer NZa:       300-0220 

     300-2256 

Kamer van Koophandel:       41046238 

E-mailadres:        info@estinea.nl 

Internetpagina:       www.estinea.nl 

Rechtsvorm:    stichting   

 

Welke rechtspersonen onder de organisatie vallen 

Onder Stichting Estinea vallen verder geen rechtspersonen.  

1.2 Welke type zorg wordt verleend aan welke cliëntgroepen 
Missie en doelstellingen 

Estinea ondersteunt mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Wij zetten ons in 

voor hun levensgeluk. Daarbij werken we vanuit de overtuiging dat iedereen – met steun van 

anderen – mee kan doen in de samenleving. 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 interesse en professionaliteit. 

 

Kernactiviteiten en nadere typering  

Estinea biedt individuele begeleiding, 24-uurszorg met verblijf, verblijf en behandeling, 

ondersteuning bij werk, dagbesteding en leren. Ook biedt Estinea gezinsondersteuning en 

behandeling. 

De ondersteuning is levenslang (van jong tot oud), levensbreed (van vragen rondom meedoen in 

de maatschappij tot ondersteuning bij ADL) en voor mensen met lichte tot zeer zware beperkingen 

en aanvullende problematiek. 

http://www.estinea.nl/
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De ondersteuning richt zich op mensen met een beperking in de breedste zin van het woord, zoals 

mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), een ernstig meervoudige beperking (EMB), 

niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of psychiatrische problematiek. 

 

De financiering van de ondersteuning vindt plaats in natura, via een persoonsgebonden budget, via 

eigen middelen van burgers of een subsidieregeling. Vanuit de wet langdurige zorg (Wlz), wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgverzekeringswet (Zvw) of de Jeugdwet. 

 

Functie WLZ PGB WMO Zvw jeugdwet Derden 

Persoonlijke 

verzorging 
x x x   x 

Begeleiding 

individueel 
x x x  x x 

Begeleiding 

groep 
x x x   x 

Verblijf x x x   x 

Verblijf met 

behandeling 
x x x   x 

Behandeling x x  x  X 

Logeren x x x  x x 

 

Voor het leveren van de ondersteuning zijn we gecontracteerd door het Menzis Zorgkantoor in 

Arnhem en Twente en door alle Achterhoekse en Twentse gemeenten. 

 

Jeugdwet  

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk 

voor de zorg voor jeugd. Voor het begeleiden en ondersteunen van kinderen, jongeren en hun 

ouders heeft Estinea per 2015 met alle Twentse gemeenten overeenkomsten gesloten en vanaf 

2016 bieden we ook in de Achterhoek jeugdzorg aan. Wij werken hierbij nauw samen met lokale 

partners en met andere aanbieders van jeugdzorg. Alle in dit jaardocument beschreven 

kwaliteitsvereisten zijn ook van toepassing op de jeugdhulp die wij bieden. Bij de start van de 

ondersteuning zijn cliënten geïnformeerd over het kwaliteitsbeleid, waaronder de klachtenregeling, 

privacy, de mogelijkheid om gebruik te maken van de vertrouwenspersoon en de cliëntenraad. 

Door actief te zijn als jeugdhulpaanbieder, zijn we in staat om nog meer dan voorheen te werken 

vanuit het principe één gezin, één plan. Immers, voorheen werden voor jeugdhulpvragen andere 

aanbieders ingezet, waar we dit nu steeds meer integraal zelf oppakken, in afstemming met de 

gemeente. 
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1.3 Werkgebied en regio-indeling 
Estinea heeft woon- en werklocaties in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 

Doetinchem, Enschede, Haaksbergen, Hengelo (Ov.), Losser, Montferland, Oost Gelre, Oude 

IJsselstreek en Winterswijk. Daarnaast verzorgt Estinea begeleid wonen, begeleid werken, 

gezinsbegeleiding en thuisbegeleiding in deze gemeenten. Het werkgebied van Estinea is opgedeeld 

in zes regio’s.  

Elke regio heeft een regiomanager met een integrale verantwoordelijkheid. Naast de regio’s 

functioneert een centraal bureau dat onder leiding staat van een manager Bedrijfsvoering & 

Financiën.   

 

1.4 Aantallen cliënten, capaciteit en productie, personeel en 

opbrengsten 
De tabel “Kerngegevens” geeft informatie op hoofdlijnen over kengetallen van de organisatie in 

2017. Een toelichting en verklaring van deze cijfers is te vinden in de jaarrekening.  

Cliënten Wlz per einde verslagjaar
Aantal Cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel met dagbesteding (dagbesteding staat aan) 315
Aantal Cliënten in instelling op basis van een zzp/zorgprofiel zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) 124
Aantal Cliënten met een Volledig Pakket Thuis 17
Aantal Cliënten met een Modulair Pakket Thuis 99
Aantal Cliënten op basis van WLZ 555

Aantal Cliënten dat zorg bij u inkoopt o.b.v. Persoons Gebonden Budget 64
Aantal Cliënten dagbesteding in onderaanneming andere zorginstellingen 39
Aantal Cliënten jeugdhulp 17
Aantal Cliënten voorliggende voorzieningen 41
Aantal Cliënten WMO 222
Aantal Cliënten met dubbele finacieringsvormem -17

Totaal aantal Cliënten 921

Productie Wlz gedurende het verslagjaar
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 115.032
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 46.301
Aantal dagen op basis van Volledig Pakket Thuis 6.147
Aantal dagdelen dagbesteding 19.490

Omzet zorg op basis van Modulair Pakket Thuis 1.689.088€   
Omzet zorg op basis van Persoons Gebonden Budget 1.636.862€   

Personeel
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 527,95
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 794
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1.5 Personeelsinformatie 
Personele mutaties en situatie op 31 december 2017 naar geslacht 

Aantal medewerkers man vrouw samen FTE
Totaal 31 december 2016 134 690 824 534,22      
in dienst 17 61 78 51,86        
uit dienst 24 84 108 58,14        

Totaal per 31 december 2017 127 667 794 527,95      

De daling van het aantal medewerkers wordt veroorzaakt door een daling van het aantal
flexpoolmedewerkers.

 
 

Personele situatie op 31 december 2017 naar leeftijd en geslacht 

man vrouw totaal %
24 en jonger 5 44 49 6,2%
25 - 34 26 149 175 22,0%
35 - 44 30 165 195 24,6%
45 - 54 37 171 208 26,2%
55 - 59 21 91 112 14,1%
60 en ouder 8 47 55 6,9%

127 667 794 100,0%

De ontwikkeling van het gemiddeld percentage dienstverband is :
2017 66,5%
2016 64,8%
2015 64,7%

De meldingsfrequentie (excl ZW) is over de afgelopen jaren:
2017 0,63          
2016 0,71          
2015 0,73          

Het aantal vrijwilligers eind 2017 is 439 tegen 413 eind 2016. Na de daling van het aantal vrijwil
in 2016 hebben we inspanningen geleverd om meer vrijwilligers aan Estinea te binden.

 
Verzuim in 2017 (in procenten) 

januari 6,7 juli 4,0
februari 6,9 augustus 4,1
maart 5,4 september 4,3
april 4,5 oktober 4,2
mei 4,3 november 4,4
juni 4,1 december 5,0

Totaal 2017 4,8
Totaal 2016 5,7
Totaal 2015 5,1   
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2. Financiële informatie, risico’s en onzekerheden 

2.1 Hoofdlijnen financieel beleid 
In de meerjarenbegroting van 2015-2018 is vastgesteld dat we streven naar een  

weerstandsvermogen (solvabiliteit) van 20%. Gedurende de ondernemingsplan periode is dit 

gerealiseerd. Ultimo 2016 was de solvabiliteit 22,6%.  

In de begroting voor 2017 zijn we uitgegaan van een positief resultaat van € 250.034,- ten 

opzichte van een omzet van € 39.946.013,-.  

In de begroting was rekening gehouden met een korting op het tarief. Tevens bleek gedurende het 

jaar dat het regiobudget van het Zorgkantoor onvoldoende was om de groei te kunnen financieren. 

De te verwachten korting was ruim 2% van de omzet. In het voorjaar van 2017 hebben de 

budgethouders de opdracht gekregen van de bestuurder om middelen te reserveren om de 

kortingen te kunnen opvangen. Bij de herschikking van het budget in het najaar bleek dat er door 

overheveling van landelijke middelen en extra geld vanuit het ministerie van VWS voldoende 

middelen waren om de productie mee te kunnen financieren. De interne maatregelen in het 

voorjaar om te reserveren hebben er onder andere toe bijgedragen dat wij over 2017 een resultaat 

hebben van € 1.963.510,-.  

 

2.2 Behaalde bedrijfsopbrengsten en resultaten 
Vermogen (x € 1.000)

2017 2016 verschil stijging
Eigen Vermogen 10.996 9.032 1.964 21,7%
EV inclusief voorzieningen 11.929 10.367 1.562 15,1%

Eigen Vermogen / omzet ( x € 1.000)
2017 2016 verschil stijging

Eigen Vermogen 10.996 9.032 1.964 21,7%
Omzet 40.953 39.969 984 2,5%
Solvabiliteit 26,9% 22,6% 4,3% 18,6%

 

2.3 Beschrijving positie op balansdatum 
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.963.510,- (4,8% van de omzet). De 

omzet is gestegen van € 39.969.335,- in 2016 naar € 40.952.742,- in 2017. Dat is een stijging van 

€ 983.407,- (2,5%). 

 

De omzetgroei is voor € 832.577,- gerealiseerd in de WLZ en voor € 191.504,- in de 

WMO/jeugdzorg (inclusief subsidies algemene voorzieningen en beschermd wonen GGZC). De 

overige opbrengsten zijn gedaald met € 40.674,-.  

 

De bedrijfslasten (inclusief financiële baten en lasten) zijn gedaald met € 227.855,- ten opzichte 

van het vorige jaar. De personele kosten zijn lager vanwege een lager verzuim. In 2016 hebben we 

een voorziening getroffen voor nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag van € 450.000,-. Een 

deel van deze voorziening is in 2017 vrijgevallen omdat deze te ruim bleek te zijn.  
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De onderhoudsvoorziening is herzien bij de oplevering van de laatste fase nieuwbouw aan de 

Slaadreef. De onderhoudsvoorziening bleek te ruim en is deels vrijgevallen ten gunste van het 

resultaat. 

 

Voor het buiten gebruik stellen van de Slaadreef 43 in verband met de nieuwbouw in 2018 is er 

een afboeking gedaan van de resterende aanschafwaarde.  

 

2.4 Kasstromen en financieringsbehoeften 
De liquiditeit is van voldoende niveau. In het treasury statuut hebben we vastgesteld dat deze 5% 

van de omzet moet zijn. De vierde fase van de bouw aan de Slaadreef is daarom net als bij de 

derde fase met eigen middelen gefinancierd. Tevens is een lening voor de bouw van het Centraal 

Bureau bij de rentevervaldatum deze zomer volledig afgelost.  

Vanwege de nieuwe bevoorschottingssystematiek van het Zorgkantoor is het financieringstekort 

opgelopen van € 370.833,- naar € 1.570.625,-.  

 

2.5 Maatregelen ter beheersing van risico's en onzekerheden 
Voor 2017 hebben we een voorziening getroffen voor de uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag. 

Deze voorziening bleek te ruim te zijn en is deels vrijgevallen. Per balansdatum is er nog een 

voorziening voor nagekomen vorderingen in 2018. 

In 2017 was er onzekerheid over de betaling van de meerproductie. De Menzis Zorgkantoren 

werken met het principe van geld volgt klant. In de exploitatie over 2017 is rekening gehouden 

met kortingen op het tarief. 

In 2017 is er een nieuwe CAO afgesloten. In de begroting voor 2017 hadden wij rekening 

gehouden met een verhoging van € 450.000,- aan kosten. Uiteindelijk bleken de kosten van de 

nieuwe CAO € 120.000,- lager uit te vallen.  

 

2.6 Verbeteringen in het systeem van risicomanagement 
In 2017 zijn we gestart met het project regelarme zorg. Vanuit een risicomodel worden 3 aspecten 

voor de sturing van de organisatie gevuld: (voorbeeld)Gedrag, Systemen en Structuren, Symbolen 

en Beslissingen. Dit model helpt ons om risico’s beter te beheersen. 

Tevens hebben we in 2017 alle administratieve processen beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Op 

basis van mogelijke risico’s zijn interne controle maatregelen vastgesteld. 
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3. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 

3.1 Toepassing gedragscodes  
3.1.1 Governancecode Zorg 2017 

In 2017 is de Governancecode Zorg vastgesteld. Deze vervangt de  Zorgbrede Governancecode uit 

2010.  

De nieuwe governancecode  is besproken met de RvT en conclusie is dat wij werken volgens de 

Governancecode. Zie 3.2.  

De statuten en reglementen zullen op een paar kleine onderdelen aangepast worden aan deze 

praktijk. Dit gebeurt in 2018. 

3.1.2 Integriteitscode 

Estinea heeft een integriteitscode waarin een aantal gedragsregels is verwerkt. Een aantal hiervan 

is afkomstig uit de CAO Gehandicaptenzorg. Dit protocol is van toepassing op alle medewerkers. 

Het protocol is te vinden in ons document management system (DMS=digitaal archief) en op 

Intranet en dus voor iedereen inzichtelijk.  

 

3.2 Toezichthoudend orgaan 
Raad van toezicht 

De raad van toezicht kent vier takenclusters, waarmee tevens de onderscheiden 

verantwoordelijkheden gedefinieerd worden: het toezicht houden, de werkgever van het bestuur 

zijn, het adviseren en de besturing regelen. Over het geheel van hoe de raad van toezicht inhoud 

en vorm geeft aan de vier takenclusters en de wijze waarop zij haar werkzaamheden regelt, legt de 

raad van toezicht verantwoording af.  

 

De raad van toezicht stelt zichzelf in beginsel samen. Werving van kandidaten vindt plaats via 

(social) media. Ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van bestuur hebben adviesrecht bij het 

profiel, bij de selectie en bij de voordracht van kandidaten. 

De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf tot zeven leden.  
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Samenstelling raad van toezicht op 31 december 2017  

Naam Functie RvT Hoofdfunctie Nevenfuncties 

Prof. dr. C.P.M. 

Wilderom 

Lid 

Lid commissie K&V 

Hoogleraar 

Verander- 

management & 

Gedrag in 

Organisaties, 

Faculteit 

‘Behavioural,   

Management and 

Social Sciences’ 

Universiteit 

Twente 

Lid raad van toezicht, Nationaal Fonds 

Kinderhulp Deventer 

Bestuurslid, Stichting het Wageler 

Enschede 

Voorzitter, Examencommissie, Twente 

School of Management (TSM) Enschede 

Juryvoorzitter, Beste Bachelor-of-Science 

scriptieprijs, Opleiding International 

Business Administration (Univ. Twente) & 

Adviesbureau SeederdeBoer Hilversum 

Lid raad van advies Adviesbureau 

SeederdeBoer Hilversum 

Drs. W. Romijn 

 

Lid 

Voorzitter commissie K&V 

Geen  Geen 

 

I.M.W. Nieuwenhuis-

Krabbenborg RA RC  

(per 1 januari 2017 

voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

R. Berenschot 

Voorzitter  

Voorzitter 

werkgeverscommissie 

Lid auditcommissie 

 

 

 

 

 

 

Lid 

Voorzitter auditcommissie 

Hoofddocent 

Bedrijfseconomie 

en Accountancy 

aan de Hoge 

School Arnhem-

Nijmegen 

Eigenaar van 

Actin’Nu 

 

 

Managing partner 

van Management 

Drives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretaris stichting Usawa africa 

J.A.N. Mos 

 

 

 

 

 

Lid 

Lid werkgeverscommissie 

 

 

 

 

Geen 

 

 

 

 

 

Vice-voorzitter Raad van Toezicht CNV 

Vakmensen en lid van de auditcie., Lid 

Raad van Toezicht Het Stedelijk Lyceum 

en voorzitter remuneratiecie. 
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In 2017 zijn er zes reguliere vergaderingen van de raad van toezicht geweest.  

Tijdens iedere reguliere vergadering van de raad komt een MT-lid in de boardroom ervaringen, 

successen of dilemma’s uit de dagelijkse praktijk delen.  

In 2017 zijn er diverse besluiten genomen en verklaringen afgelegd. Het gaat o.a. om de volgende 

besluiten: 

- Verkoop panden Winterswijk 

- Goedkeuring jaardocument inclusief jaarrekening 2016 

- Financiering van vastgoed De Tandem 

- Financiering Slaadreef uit eigen middelen 

- Aflossen lening Centraal Bureau 

- Deelname Stichting POS 

- Bezoldiging bestuurder (jaarlijkse evaluatie toepassing WNT2) 

Andere belangrijke agendapunten in 2017 waren het waardenprogramma MOVE, Kernwaarden 

Estinea, regelarm verantwoorden, de Governancecode Zorg 2017, Toezichtsvisie, Koers 2022, 

jaarplan/begroting 2018, toepassing van het nieuwe Kwaliteitskader (Kwaliteitsrapport 2017) de 

kwartaalrapportages en de eigen evaluatie.  

 

Omdat er per januari 2017 een nieuw lid is benoemd, is naast de reguliere vergaderingen in januari 

ook een startsessie raad van toezicht gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de verwachtingen 

van ieder individu en van de raad in zijn geheel besproken, wat de kernwaarden van Estinea voor 

een ieder betekenen en is er afstemming geweest over de jaarplanning 2017. Ook zijn er afspraken 

gemaakt over de vergaderorde en de structuur van de vergaderingen. 

 

De raad van toezicht Estinea kent een drietal commissies, te weten de commissie werkgeverschap, 

de auditcommissie en de commissie kwaliteit & veiligheid. Deze commissies kwamen in 2017 resp. 

twee, vier en twee keer bijeen. De commissies doen via verslaglegging een terugkoppeling naar de 

gehele raad. 

 

Ieder lid van de raad van toezicht brengt tweemaal per jaar een werkbezoek aan een locatie en 

gaat daarbij in gesprek met de cliënten en medewerkers. Evenementen en activiteiten zoals een 

inspiratiesessie, jubelavond, belevingsfestival, opening van nieuwe locaties, 

vrijwilligersbijeenkomst, kerstdienst voor cliënten zijn ook in 2017 ofwel door de gehele raad ofwel 

door een afvaardiging van de raad bezocht.  

Twee keer per jaar zijn twee leden van de raad van toezicht aanwezig bij de overlegvergaderingen 

met ondernemingsraad en cliëntenraad. In 2017 is er drie keer een ontmoeting met het 

managementteam geweest. Dit heeft plaatsgevonden in themabijeenkomsten over soft controls, 

laden van de kernwaarden Estinea en een inspiratiesessie over zorgtechnologie. Afhankelijk van 

het onderwerp zijn daar ook beleidsondersteuners en afvaardiging OR of CR bij aanwezig. 

 

In  2017 hadden we voor de eerste keer een bijeenkomst van raad van toezicht, 

ondernemingsraad, cliëntenraad, raad van bestuur en managementteam, waarbij team Samen 

Sterk (ervaringsdeskundigen) een bijdrage leverde. Hiermee is een start gemaakt in het traject 

waarin we samen invulling geven aan Koers 2022.  
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De raad van toezicht houdt haar kennis- en competentieontwikkeling bij door deel te nemen aan 

diverse trainingen en kennisdagen o.a. aangeboden vanuit de NVTZ. 

 

De raad van toezicht volgt het advies van de NVTZ inzake de honorering. 

3.3 Bestuur 
Raad van bestuur 

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Estinea. In de 

statuten van Estinea is geregeld dat de raad van toezicht de raad van bestuur kan benoemen en 

ontslaan. Bij de benoemingsprocedure van een nieuwe bestuurder hebben de cliëntenraad en de 

ondernemingsraad, een “recht tot aanbeveling” en een “recht op bezwaar”, waarmee aan de 

wettelijke voorschriften (WMCZ, artikel 7; WOR, artikel 30) is voldaan.  

 

De raad van bestuur van Estinea bestaat uit één lid, die de functie van voorzitter raad van bestuur 

bekleedt. De raad van bestuur bestuurt de organisatie. Haar komen alle taken en bevoegdheden 

toe die volgens de wet dan wel de statuten aan het bestuur behoren. De raad van bestuur is 

eindverantwoordelijk en kan daarop worden aangesproken. De taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn nader gespecificeerd in het reglement raad van bestuur. 

 

Risicobeheersing maakt integraal deel uit van de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur 

en is een onderdeel van de kwartaalrapportage.  

 

Naast de formele overlegmomenten tussen de raad van bestuur en de diverse onderdelen van de 

organisatie, verloopt een deel van de communicatie door de raad van bestuur ook schriftelijk via de 

diverse communicatiemiddelen.  

Daarnaast bezoekt de raad van bestuur locaties en teams op eigen initiatief of op uitnodiging. Dit 

zijn informele contactmomenten waarbij er ruimte is voor individueel contact met cliënten, familie, 

vrijwilligers en medewerkers. Daarnaast staat het iedereen vrij om via het secretariaat een 

afspraak in te plannen met de raad van bestuur, of binnen te lopen (de deur staat open). 

 

Samenstelling raad van bestuur 

 

 

Hoe wordt toegezien op belangenverstrengeling en het voorkomen daarvan 

Er is een voortdurende alertheid op (de schijn van) belangenverstrengeling. Dit wordt 

bespreekbaar gemaakt zodra hier signalen van zijn. Bestuurder, management, raad van 

toezichtleden geven hierin het goede voorbeeld.  

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

B. van Riessen MBA Voorzitter raad van 

bestuur 

Lid stuurgroep Achterhoek 2020 (m.i.v. 

september 2014) 

Bestuurslid stichting Bind! 

Bestuurslid WGV (m.i.v. december 2017) 
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Verder kent Estinea een beleid nevenfuncties, medewerkers gaan in gesprek wanneer een 

nevenfunctie aan de orde is en vragen hier toestemming voor.  

 In het kader van de jaarrekeningcontrole ondertekenen de leden van managementteam, raad van 

bestuur en raad van toezicht jaarlijks een “verklaring verbonden partijen”.   

 

Beleid bezoldiging bestuurder en hoe dit beleid in 2017 is geregeld 

Jaarlijks evalueert de raad van toezicht de toepassing van WNTII. Daarbij wordt vastgelegd welke 

indeling van toepassing is en volgens welk schema deze indeling bereikt zal worden.  

Deze afspraken zijn vastgelegd in een RvT-besluit en in een aanhangsel bij het contract met de 

bestuurder.  

De WNT kijkt telkens drie jaar terug naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van de omzet en de 

verhouding tussen de verschillende financieringsstromen. Elk najaar zal de raad van toezicht bij de 

evaluatie raad van bestuur deze afspraken herijken op basis van de actuele situatie. 

 

Accreditatie NVZD 

In 2016 is de bestuurder geaccrediteerd  door de accreditatiecommissie van de NVZD. De 

bestuurder is opgenomen in het (openbare) kwaliteitsregister voor vijf jaar. De accreditatie geldt 

van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2021.  
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Hoofdstuk 4 

Maatschappelijk ondernemen 
  

https://www.estinea.nl/bestanden/Afbeeldingen/Ervaringsverhalen/w800-567-1/Wilco_Veldkamp_werkt_bij_Avenarius.jpg
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4. Maatschappelijk ondernemen 

4.1 Hoe de dialoog met stakeholders (cliënten, omgeving) wordt 

georganiseerd en de uitkomsten ervan worden benut 
Estinea organiseert jaarlijkse regiobijeenkomsten voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers, 

gericht op ontmoeting en dialoog. In 2017 hebben deze bijeenkomsten plaatsgevonden binnen alle 

zes de regio’s. Tijdens deze bijeenkomsten is de dialoog gevoerd tussen cliënten, 

ouders/vertegenwoordigers en medewerkers. We nemen uit deze bijeenkomsten belangrijke input 

mee in de ontwikkeling van ons toekomstige beleid.   

 

Estinea nodigt haar externe stakeholders regelmatig uit om met elkaar ontwikkelingen en 

voorgenomen beleid te toetsen. Iedere twee jaar organiseren we een  stakeholdersbijeenkomst. 

Daarin nemen wij stakeholders mee in de ontwikkelingen die er zijn bij de cliënten en de wijze 

waarop zij regie hebben en kunnen houden op hun leven. In 2016 hebben wij een grote 

stakeholdersbijeenkomst gehouden, in 2017 heeft de dialoog plaatsgevonden door onder andere 

deel te nemen aan het eindcongres van In voor Zorg, de Prokkelweek van 12 t/m 17 juni waarbij 

cliënten prikkelende ontmoetingen hebben met bijv. het bedrijfsleven, gemeenteraadsleden. Ook 

het prokkelsymposium op 16 november was een waardevolle uitwisseling. Mensen met een 

verstandelijke beperking zijn deze dag door Estinea gekoppeld aan bestuurders, beleidsmakers en 

beslissers en namen samen deel aan diverse workshops. Estinea had hiervoor o.a. duo’s 

samengesteld van mensen met een verstandelijke beperking en wethouders, directeuren en 

managers van scholen en woningbouwcorporaties.   

 

Jaarlijks houden we themabijeenkomsten over hoe we de kernwaarden Midden in de samenleving, 

Oprechte aandacht, Vakmanschap en Eigen regie toepassen in ons dagelijks werk.  

Deze bijeenkomsten zijn er op gericht om bij de medewerkers een bewustwording op gang te 

brengen. Maken alle protocollen, normen en beleid (systemen) ons werk wel makkelijker of leiden 

ze ons af van waar het om draait: de cliënt. Want wat we willen, is dat de cliënt er beter van 

wordt.  

 

Op 19 april stond Estinea op het eindcongres van In voor Zorg! Middels een workshop deelde 

Estinea haar inmiddels 20-jaar lange ervaring op het gebied van zelfsturing. 

Verder ontvingen we dit jaar weer diverse organisaties voor een werkbezoek over ons model van 

zelfsturing en de betekenis hiervan voor de mensen die we ondersteunen.  
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In november kwam Estinea driemaal als best practice in beeld:  

Inclusief ondernemen 

Op 9 november hield Bind!, zakelijk netwerk in de Achterhoek gericht op inclusief ondernemen, een 

succesvolle bijeenkomst. Als een van de best practices vertelde eigenaar Martin Lurvink van 

borstelfabriek Luva en particpatiecoaches van Estinea over de waarde –voor iedereen- van 

meedoen en meewerken in een bedrijf of organisatie.  

Wijkbibliotheek als huiskamer van de buurt 

Op 20 november vond een landelijke bijeenkomst voor bibliotheken plaats, gericht op innovatie en 

de veranderende rol van bibliotheken in de lokale samenleving.  Als een van de voorbeelden 

werd een film vertoond over de samenwerking tussen bibliotheek Enschede en zorgorganisaties 

Aveleijn en Estinea. Met daarbij ter inspiratie de wijkbibliotheek in Twekkelerveld, een 

participatieproject van Estinea waar veel mensen in de wijk van meeprofiteren.  

Klantgerichte bedrijfsvoering in de zorg 

Organisatieadviesbureau Berenschot deelde in november een artikel over succesvolle klantgerichte 

bedrijfsvoering in de zorg. Daarin vormde Estinea een van de drie best practices als het gaat om 

het concreet uitdragen van en consistent handelen naar de visie en kernwaarden in de praktijk.. 

 

Ook hebben medewerkers workshops verzorgd bij andere organisaties en bijdragen geleverd aan 

congressen.  

 

Inmiddels zijn we ons aan het voorbereiden om de koers te bepalen tot 2022. In november 2017 

heeft de eerste startbijeenkomst plaatsgevonden. Hiervoor zijn de diverse raden uitgenodigd om 

uit te leggen hoe we vooral samen hier richting aan gaan geven. In 2018 zal dit vervolgd worden 

door diverse bijeenkomsten met ouders, cliënten, vrijwilligers, medewerkers, stakeholders.  

4.2 Welke samenwerkingsrelaties onderhoudt de organisatie  
4.2.1 Samenwerkingsrelaties  

Stakeholders zijn individuen, groepen en organisaties waarvan de organisatie afhankelijk is voor 

het realiseren van haar doelen.  

• De interne stakeholders van Estinea zijn: cliënten, hun contactpersonen/familie, medewerkers, 

vrijwilligers, ondernemingsraad, cliëntenraad en de raad van toezicht.  

• Externe stakeholders zijn: Zorgkantoor, gemeenten, Inspectie voor de Gezondheidszorg, 

Inspectie SZW, Voedsel- en Warenautoriteit, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS), Zorginstituut Nederland, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa), Regionale Opleidingscentra (ROC’s), stichting Vrienden van Estinea, en 

samenwerkingspartners zoals thuiszorginstellingen, woningcorporaties, ggz-instellingen, 

collega-zorgaanbieders en aanbieders van begeleid werkplekken.  

http://platform-bind.nl/
http://www.luva.nl/
http://www.debibliotheken.nl/nc/de-vob/uitgaves/nieuws/bericht/20-november-delen-maakt-je-rijker-100-bibliotheken/
https://www.bibliotheekenschede.nl/
https://www.berenschot.nl/
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Estinea legt via dit jaardocument ook verantwoording af aan deze belanghebbenden.  

 

Met Bartiméus, Pento (audiologisch centrum te Amersfoort), Sensire, LSR, Stichting Lucrum, 

Woningcorporatie Wonion, De Woonplaats, a.t.groep (participatie), LFB (ervaringsdeskundigen), en 

met De Lichtenvoorde, Elver en Zozijn (deze laatste drie inzake De Praktijk Achterhoek), Arriva 

(zelfstandig leren reizen), en met het bondgenootschap voor laaggeletterdheid bestaan er 

samenwerkingsovereenkomsten.  

Onderdeel van deze overeenkomsten is een concreet plan van aanpak met daarin de 

uitvoeringsafspraken. Jaarlijks worden deze afspraken geëvalueerd. Bij geen van de 

samenwerkingsverbanden is sprake van financiële deelname en/of andere juridische verbanden.  

 

In oktober 2013 is met de Vrije Universiteit een convenant getekend: Thuis voelen en meedoen in 

de buurt. Dit is een langjarig onderzoek naar de relatie tussen buurtkenmerken en inclusie in de 

buurt van mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit convenant is naast Estinea 

ondertekend door De Lichtenvoorde, Zozijn en Elver. Het onderzoek is gestart in 2014 en wordt in 

2018 afgerond. 

 

Nieuwe samenwerkingsverbanden in 2017 zijn: 

 

De krachten bundelen op het gebied van vervoer: In Winterswijk delen SWW Kinderopvang, 

Emmaschool, Zozijn en Estinea hun wagenpark en vrijwillige chauffeurs, en stemmen ritten op 

elkaar af. De bundeling van vervoersdiensten is een unieke en vernieuwende samenwerking.  Met 

als uiteindelijk doel: één sterke vervoersdienst voor alle inwoners van Winterswijk met een 

hulpvraag. 

 

Onderwijs-in-zorg: Estinea en De Onderwijsspecialisten werken intensief samen om onderwijs-

in-zorg te kunnen 

bieden. We worden hierin gesteund en gefaciliteerd door het samenwerkingsverband voortgezet 

onderwijs Slinge-Berkel en het samenwerkingsverband (swv) primair onderwijs Oost-Achterhoek. 

 

Samenwerking Kokiezier: Vanaf januari 2017 werkt een groep mensen met een beperking met 

ondersteuning van Estinea iedere dinsdag bij Kokiezier, de kinderboerderij aan de rand van 

woonwijk De Huet in Doetinchem. 

 

FC Trias Winterswijk: Onder begeleiding van Estinea als dagbesteding wordt de verenigingswas 

van de leden van FC Trias verzorgd. Gaandeweg wordt dit uitgebouwd naar meer activiteiten 

rondom ’t Huitinkveld zoals groenonderhoud, schoonmaakwerkzaamheden of het bijvullen van 

voorraad. 

 

In Winterswijk hebben Bibliotheek Oost-Achterhoek en Estinea de handen in een geslagen. 

Samen hebben ze een thema-avond, een rondleiding en een training georganiseerd voor mensen 

met een beperking die niet (goed) kunnen lezen en schrijven.  
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Special Olympics 2018: samen met het bestuur van Special Olympics onderzoeken  Zozijn, Elver, 

de Lichtenvoorde en Estinea op welke manier we als zorginstellingen bij kunnen dragen aan een 

duurzame versterking van inclusief sporten in de Achterhoek.  

 

Want gezamenlijk beleven en meedoen aan sportieve uitdagingen dragen écht bij aan het 

welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Talent verbinden loont!  

Estinea, Marga Klompé, Figulus Welzijn en de gemeente Aalten zijn een bijzondere samenwerking 

gestart om samen meer inwoners in Aalten in beweging te brengen.  

Als organisatie bieden wij ondersteuning aan mensen met een beperking. Maar we dragen óók 

graag ons steentje bij aan een sterkere samenleving. Daarom bieden we niet alleen ondersteuning 

aan de mensen die een beroep op ons doen maar kijken ook hoe ieder voor zich zelf een bijdrage 

kan leveren aan zijn of haar wijk, buurt of dorp 

 

4.2.2 Lokaal verankerde samenwerking: Convenanten in het kader van de transities in de 

zorg 

Estinea zoekt naar sterke samenwerkingsverbanden waarin mensen met een verstandelijke 

beperking gewoon meedoen in de samenleving. De afgelopen jaren hebben we daar fors in 

geïnvesteerd, met mooie resultaten die onze lokale verankering zichtbaar maken. Elk half jaar 

evalueren we onze stakeholderanalyse. In de diverse participatieprojecten en Wmo-pilots, die sinds 

2013 zijn opgestart, richten we ons op deze stakeholders en nemen we nieuwe initiatieven.  

In de afgelopen jaren zijn we diverse convenanten aangegaan. Hierin worden lokale initiatieven 

beschreven waarin wij samen met andere partijen een rol spelen. Door het tekenen van 

convenanten krijgt deze samenwerking een wat formelere status. De volgende convenanten zijn 

ondertekend: 

Buurt aan Zet – Aalten: een samenwerkingsovereenkomst tussen acht partijen. Deze partijen 

stellen menskracht ter beschikking om concreet een drietal pilots uit te voeren in drie wijken in 

Aalten, Dinxperlo en Lintelo.  

Zorgcoöperatie – Mariënvelde: Estinea en diverse zorgorganisaties hebben samen met de 

BMV (brede maatschappelijke voorziening) een intentieovereenkomst getekend om mee te denken 

en te werken aan en in een Zorgcoöperatie. Doel is mensen te laten participeren in Mariënvelde en 

hierdoor de leefbaarheid te behouden en kosten te besparen in professionele zorg. Alles is door het 

burgerinitiatief opgezet en ontwikkeld. Estinea is hier actief met een participatieproject. 

Borchuus – Varsseveld: hier is Estinea vanaf januari 2014 actief met een participatieproject in het 

Kulturhus. 

Intentieovereenkomst met Siza, De Lichtenvoorde, Zozijn en Estinea over versterking en 

doorontwikkeling van participatie van mensen met een beperking in Winterswijk.  

Markenheem: in een samenwerkingsovereenkomst hebben Estinea en Markenheem (ouderenzorg 

Doetinchem en Bronckhorst) hun krachten gebundeld. Het doel is dat cliënten van Estinea 

ondersteuning bieden bij werkzaamheden voor de bewoners en werknemers van woonzorgcentrum 

Schavenweide.  
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4.2.3 Raamovereenkomsten voor uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet 

In de acht Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, 

Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) is Estinea sinds 1 januari 2015 aanbieder van 

maatwerkvoorzieningen, ondersteuning en kortdurend verblijf. 

Ook met de 14 Twentse gemeenten zijn raamwerkovereenkomsten gesloten. Dat betekent dat 

Estinea sinds 1 januari 2015 actief is in Twente in de nieuwe Wmo en de Jeugdwet.  

Voor 2018 zijn alle overeenkomsten op dezelfde wijze voortgezet. Sinds 2017 zijn we naast Twente 

ook actief in de Achterhoekse gemeenten op het gebied van de Jeugdwet. 

4.2.4 Subsidierelatie met de gemeente Enschede voor algemene voorzieningen 

Met de gemeente Enschede is Estinea in 2015 een subsidierelatie aangegaan voor de realisatie van 

twee algemene voorzieningen: het dierenopvangcentrum (DOC) en de bibliotheek Twekkelerveld. 

Het doel van de algemene voorzieningen is tweeledig; enerzijds vormen de algemene 

voorzieningen een laagdrempelige mogelijkheid voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt om 

te participeren binnen een maatschappelijke voorziening (en daarmee de aanspraak op een 

maatwerkvoorziening te voorkomen), anderzijds is de algemene voorziening een middel om een 

maatschappelijke voorziening in stand te kunnen houden. 

 

Dierenopvang Centrum Enschede 

In samenwerking met DOC en Gemeente Enschede begeleidt Estinea in de vorm van een algemene 

voorziening inwoners (cliënten) van Enschede. Het gaat hierbij om mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. Zij helpen binnen het DOC met allerlei voorkomende werkzaamheden. Naast 

de werkzaamheden binnen het DOC is er ook de mogelijkheid om thuis begeleid te worden. 

 

Bibliotheek Twekkelerveld, Enschede 

In samenwerking met Openbare bibliotheek Enschede en Gemeente Enschede begeleidt Estinea in 

de vorm van een algemene voorziening inwoners (cliënten) van Enschede. Het gaat hierbij om 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Cliënten helpen binnen de bibliotheek met 

allerlei voorkomende werkzaamheden. Naast de werkzaamheden binnen de bibliotheek is er ook de 

mogelijkheid om thuis begeleid te worden. 

 

Subsidies met centrumgemeenten ten behoeve van beschermd wonen 

Sinds 1 januari 2015 is beschermd wonen overgegaan naar de Wmo. Dit betreft cliënten met een 

zogenaamde GGZ-C indicatie (psychiatrie). Voor deze groep geldt een speciale regeling binnen de 

Wmo, de zogenaamde centrumgemeenten (Doetinchem en Enschede) gaan subsidierelaties aan 

met de aanbieders waar deze cliënten wonen. Er geldt een overgangsrecht van 5 jaar.  

4.3 Economische meerwaarde 
Estinea ondersteunt 921 cliënten bij het wonen, werken en logeren. Wij helpen hen bij het 

verwerven en behouden van een eigen plek in de samenleving. Wij helpen mensen met een 

beperking om eigen keuzes te maken, zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk. Dit doen we door hen 

deel uit te laten maken van de samenleving. Door een adequate ondersteuning leveren zij een 

bijdrage aan de samenleving met tal van activiteiten en projecten. En door vroegtijdige 
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signalering/preventie kunnen we hogere zorgkosten voorkómen. Daarmee realiseren wij 

economische meerwaarde voor de samenleving. 

 

Estinea biedt werkgelegenheid aan 794 medewerkers. Wij investeren in medewerkers zodat zij 

“een leven lang leren” en duurzaam inzetbaar blijven. Daarnaast zijn 439 vrijwilligers verbonden 

aan de organisatie. Het doen van vrijwilligerswerk geeft hen gevoel van eigenwaarde, en van 

betekenis kunnen zijn voor hun directe omgeving. Zo levert Estinea met de cliënten, medewerkers, 

vrijwilligers en cliëntvertegenwoordigers, door haar lokale verankering, een bijdrage aan een 

sterkere samenleving. 

 

Bij het inkoopbeleid houden wij er rekening mee zoveel mogelijk gebruik te maken van plaatselijke 

of regionale leveranciers. Op deze wijze versterken wij de lokale samenleving waarin wij werkzaam 

zijn en scheppen wij mogelijkheden voor cliënten om in die samenleving een plaats te verwerven, 

bijvoorbeeld door actief relaties te leggen met leveranciers en bij hen begeleid werkplekken te 

realiseren of productie-opdrachten te verkrijgen die in de werk- en activiteitencentra zinvolle 

dagbesteding geven.  

 

Wij werken samen met andere organisaties om een invulling te geven aan social return on 

investment. Wij creëren inloopvoorzieningen in het sociale domein waar de inwoner op terug kan 

vallen en organiseren projecten die de zelfredzaamheid en eigen regie van inwoners versterken. 

Door ontmoeting en dialoog, steeds midden in de samenleving, te organiseren en te faciliteren 

versterken wij de kracht van de samenleving. 

4.4 Milieu- en duurzaamheidsaspecten 
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het investeren van expertise, 

menskracht, faciliteiten en netwerk in de lokale samenleving met als gevolg een win-winsituatie 

voor de samenleving en voor de organisatie. Dit zijn zaken die naadloos aansluiten bij de visie van 

Estinea. 

 

4.4.1 Innovatie 

In het  ondernemingsplan en in het jaarplan hebben we opgenomen dat er jaarlijks 

innovatieprojecten uitgevoerd worden. Hiervoor is in de begroting budget vrijgemaakt. De 

innovatiegelden 2017 zijn ingezet voor de transities in het sociale domein, ontwikkeling nieuwe 

dienstverlening, dialoog intern en extern over de essentie van waardegestuurde organisatie en de 

implementatie van acquisitie/marketing.    

Uit de realisatie blijkt dat de werkelijke kosten voor innovatie 0,8 % van de omzet zijn geweest. 

4.4.2 Duurzaamheid 

Duurzaamheid heeft direct te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin worden 

de thema’s mensen, milieu en bedrijfswinst (people, planet, profit) met elkaar verbonden. 

Binnen Estinea werken we hieraan op de volgende manieren: 

• Duurzaam bouwen/duurzaam wonen: bij nieuwbouwprojecten is duurzaamheid een 

belangrijk criterium. We sturen op energieverbruik, afval scheiden, gebruik van duurzame 
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materialen. We werken samen met woningbouwcorporaties om de leefbaarheid in wijken te 

vergroten. We investeren in voorzieningen in wooncomplexen om voor cliënten een 

levensloopbestendige woning te realiseren.  

• Duurzaam omgaan met materiaal/papier: het project digitalisering heeft ertoe bijgedragen 

dat er minder papier wordt gebruikt en minder wordt geprint en gekopieerd. De organisatie 

is uitgerust met digitale middelen, hetgeen ook tot minder papierverbruik leidt. Budget voor 

vervangingsinvesteringen is gedecentraliseerd, teams maken zelf keuzes over vervanging 

van bijvoorbeeld meubilair en gaan hier bewust mee om (“eigen toko”). 

• Duurzaam personeelsbeleid: de relatie tussen medewerker en cliënt is de kern van onze 

zorg- en dienstverlening. Goede kwaliteit begint dan ook met goed toegeruste en vitale 

medewerkers. Estinea profileert zich als goed en aantrekkelijk werkgever om ook op langere 

termijn voldoende medewerkers aan te trekken voor het leveren van de benodigde 

ondersteuning aan cliënten. Estinea zet zich ook in om medewerkers te binden aan de 

organisatie en inzetbaar te houden om continuïteit in ondersteuning te kunnen bieden aan 

cliënten. Estinea investeert in vitaliteit van medewerkers door bewegen en een gezonde 

leefstijl actief te stimuleren. 

 

4.5 Sponsoring  
Vanuit innovatiegelden maken wij het mede mogelijk om voorzieningen in het sociaal domein op te 

richten en in stand te houden. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met bibliotheken om de 

buurtbibliotheek open te houden. We leveren een bijdrage aan het project om laaggeletterde 

burgers in de Achterhoek te helpen met lezen. Wij geven niet zozeer geld als sponsor, maar door 

samen te werken met maatschappelijke organisaties en zo met mens- en denkkracht ontmoetingen 

te realiseren, leveren wij een bijdrage in natura. 
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5. Beleid, inspanningen en prestaties 

5.1 Kwaliteit van zorg 
De onderdelen zoals hieronder genoemd zijn voor alle cliënten die ondersteuning ontvangen van 

Estinea van toepassing. Wij maken hierin zo min mogelijk onderscheid tussen Wlz/Wmo en 

Jeugdzorg. Bij het nemen van beslissingen die cliënten en ouders/vertegenwoordigers aangaan, 

wordt de cliëntenraad betrokken en gevraagd om mee te denken en, daar waar van toepassing, om 

(verzwaard) advies gevraagd. 

 

HKZ 

Estinea is sinds 2005 HKZ gecertificeerd. Jaarlijks worden de processen uit de organisatie 

geëvalueerd tijdens de management review. Eén keer per jaar vindt er een externe audit plaats.   

Bij ieder team vindt eens in de drie jaar een interne audit plaats over het primaire proces en eens 

in de drie jaar een veiligheidsaudit. 

 

Kwaliteitsrapport 

Estinea heeft een kwaliteitsrapport volgens het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

opgesteld over 2017. Deze is als bijlage bijgevoegd.   

5.2 Klachten 
Vertrouwenspersoon cliënten 

Binnen Estinea is de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten niet in dienst van Estinea. 

De vertrouwenspersoon ondersteunt en geeft advies over mogelijke oplossingen en hoe verder te 

handelen. De informatie is strikt vertrouwelijk. Vaak werkt zo’n gesprek verhelderend en kan 

klachten voorkomen. Indien een cliënt een klacht wil indienen kan de vertrouwenspersoon hierbij 

ondersteunen. De gegevens van de vertrouwenspersoon staan op het Intranet en op de website. In 

2017 zijn er 19 meldingen vanuit 12 cliënten binnengekomen bij de vertrouwenspersoon cliënten. 

Alle meldingen zijn afgerond. 

 

Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse zorginstellingen 

Estinea is aangesloten bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse zorginstellingen.   

 Voor zover bekend heeft deze commissie het afgelopen jaar geen klachten ontvangen over 

Estinea.  

 

Geschillencommissie 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke 

zorgaanbieder verplicht aangesloten bij een erkende geschillencommissie. Estinea is via de 

branche-organisatie VGN aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. 

In 2017 heeft een wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt een klacht aanhangig gemaakt bij 

deze Geschillencommissie. De klacht betreft een besluit beëindiging zorg van Estinea.  

De geschillencommissie heeft laten weten de klacht in behandeling te nemen en in januari 2018 

wordt een zitting georganiseerd. In afwachting van de uitspraak van de geschillencommissie heeft 

Estinea haar besluit opgeschort.   
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Klachtenfunctionaris cliënten 

Er zijn in 2017 negen interne klachten bij de klachtenfunctionaris cliënten binnengekomen. Alle 

klachten zijn naar tevredenheid van de klagers afgehandeld.  Zeven van de negen klachten vallen 

onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de overige twee klachten niet, deze 

zijn direct in de lijn afgehandeld. De aard van de klachten die vallen onder de Wkkgz betreffen de 

ondersteuning, de communicatie, en schade aan kleding.  

 

Vertrouwenspersoon medewerkers 

De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor medewerkers adviseert over mogelijke oplossingen en 

hoe verder te handelen. De informatie is strikt vertrouwelijk. Vaak werkt zo’n gesprek verhelderend 

en kan het ook conflicten voorkomen. Indien een medewerker een klacht wil indienen kan de 

vertrouwenspersoon hierbij ondersteunen.  Haar gegevens staan op het Intranet en op de website. 

In 2017 zijn er drie meldingen vanuit medewerkers binnengekomen bij de vertrouwenspersoon 

medewerkers.  De vertrouwenspersoon heeft de medewerkers tips en ondersteuning gegeven over 

hoe zij een probleem bespreekbaar kunnen maken.  Alle drie meldingen zijn naar tevredenheid 

opgelost. 

 

Klachtenfunctionaris medewerkers 

Naast de vertrouwenspersoon medewerkers is er ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris 

medewerkers. Mocht een rechtstreeks gesprek met degene die verantwoordelijk is voor de klacht 

niet leiden tot een oplossing, dan kan een klacht ingediend worden bij de klachtenfunctionaris. 

Indien de medewerker dit wenst kan ook rechtstreeks, zonder vooroverleg met de leidinggevende 

of vertrouwenspersoon, een klacht worden ingediend. 

In 2017 is er geen klacht ingediend bij de klachtenfunctionaris medewerkers.  

 

5.3 Medezeggenschap 
Medezeggenschap cliënten 

In de zin van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) functioneert een 

cliëntenraad Estinea waarvan zowel ouders/vertegenwoordigers als cliënten deel uitmaken, onder 

leiding van een onafhankelijk voorzitter en met ondersteuning van een ambtelijk secretaris.  

De raad van bestuur voert periodiek overleg met de cliëntenraad.  

De cliëntenraad maakt een verslag van haar werkzaamheden en verspreidt dit in de organisatie. 

 

Daarnaast is er het locatieoverleg. Dit locatieoverleg heeft geen formele bevoegdheden vanuit de 

WMCZ en vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten: 

- Op alle locaties wordt minimaal eenmaal per jaar een locatieoverleg georganiseerd. 

- Cliënten en/of cliëntvertegenwoordigers praten met elkaar over onderwerpen die zij belangrijk 

  vinden betreffende de locatie.  

- Communicatiehulpmiddelen kunnen, afhankelijk van de doelgroep cliënten, een belangrijke rol 

   vervullen in het locatieoverleg.  

- De taakfunctionaris cliëntenmedezeggenschap (teamlid) heeft een voorwaardenscheppende rol in  

  het locatieoverleg. Het team heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie en  

  de uitvoering.  
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Medezeggenschap medewerkers 

De medezeggenschap van de medewerkers is formeel geregeld door het instellen van een 

ondernemingsraad in overeenstemming met de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De 

ondernemingsraad bestaat uit elf leden die door de kiesgerechtigde medewerkers binnen Estinea 

rechtstreeks uit hun midden zijn gekozen. De raad van bestuur voert periodiek overleg met de 

ondernemingsraad, conform de WOR.  

De OR maakt een verslag van zijn werkzaamheden en verspreidt dit in de organisatie. 

 

Vrijwilligersplatform 

In 2014 is een vrijwilligersplatform ingericht, bestaande uit tien vrijwilligers die actief zijn in de 

verschillende regio’s van Estinea. Het doel van het platform is vrijwilligers actief te betrekken bij en 

feedback te verkrijgen op de (beleids)ontwikkelingen rondom thema’s waar vrijwilligers in de 

uitvoering van hun activiteiten bij betrokken zijn. Het vrijwilligersplatform vergadert twee keer per 

jaar (voor- en najaar) met de raad van bestuur en de coördinator vrijwilligers en is adviserend aan 

de raad van bestuur. 

5.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk 
Mensen brengen een groot deel van hun leven door op hun werk. Als werkgever vinden wij het 

belangrijk dat zij deze tijd met plezier doorbrengen en wij daarmee kunnen bijdragen aan hun 

levensgeluk. Om hen hierin te kunnen steunen, willen wij weten wie ze zijn, wat hun ambities en 

drijfveren zijn, hoe we ze kunnen inspireren en wat ze te bieden hebben. Hier komen wij achter 

door elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn. Medewerkers die plezier hebben in hun 

werk en zich hierbij betrokken voelen, zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij zijn in staat om 

daadwerkelijk waarde te creëren voor cliënten.  

 

Wij geloven dat iedere persoon uniek is en beschikt over waardevolle talenten. Talenten die zij zelf 

willen benutten en ontwikkelen voor behoud van werkgeluk en die wij graag inzetten voor het 

realiseren van onze missie en visie. Medewerkers van Estinea voelen zichzelf verantwoordelijk voor 

hun persoonlijke ontwikkeling en zijn bereid hierin te investeren. Als werkgever stimuleren wij dit 

door het bieden van ruimte en faciliteiten om te leren en te experimenteren. Daarbij denken wij 

met hen mee in de wijze waarop we kunnen bijdragen aan het waarmaken van werkgerelateerde 

wensen en belangen. Uitgangspunt hierbij is het behouden van een evenwichtige samenhang 

tussen de doelstellingen van enerzijds de organisatie en anderzijds de individuele medewerker. 

 

Vanuit onze visie op zelfsturing liggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. 

Deze verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend en vergt een wederzijdse inspanning. Medewerkers 

zijn bereid en in staat om hun verantwoordelijkheid op te pakken, hierover verantwoording af te 

leggen en elkaar aan te spreken. Wij bieden hen hiervoor de benodigde eigen regie en hebben 

vertrouwen in hun professionaliteit en vakmanschap. Voor ons is samenwerking en werken vanuit 

‘willen en zijn’ in plaats van ‘moeten en mogen’ vanzelfsprekend. Vanuit de overtuiging dat we 

elkaar als werkgever en medewerker kunnen versterken, betrekken we medewerkers in een vroeg 

stadium bij ontwikkelingen.  
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Personeelsmanagement is gericht op een gezamenlijke inspanning om kwaliteiten te benutten en te 

ontwikkelen, met als doel het behoud van betrokkenheid, inzetbaarheid en werkplezier. Wij praten 

niet over mensen maar met mensen, we zijn eerlijk over mogelijkheden en perspectieven en 

stellen de mensen in de gelegenheid om binnen heldere kaders eigenaar van hun traject te zijn. 

 

Enkele belangrijke instrumenten die wij inzetten om deze visie op personeelsmanagement waar te 

maken, lichten we hieronder toe. 

        

a. Werving & selectie  

Om ook in de toekomst continuïteit en kwaliteit van zorg en ondersteuning aan cliënten te 

garanderen, spant Estinea zich in om voldoende goed gekwalificeerde medewerkers aan te trekken. 

We zien vanaf eind 2017 een stijging in het aantal vacatures. Dit leidt tot een vergroting van de 

mogelijkheden van interne mobiliteit. Het invullen van vacatures met externe kandidaten gaat 

echter moeizamer door een minder goede match tussen onze vraag en het aanbod op de 

arbeidsmarkt. De voorspelde krapte begint ook in ons werkgebied geleidelijk zichtbaar te worden. 

Diverse acties zijn besproken en in gang gezet om ook in de toekomst voldoende medewerkers aan 

te kunnen trekken en behouden. Daarnaast blijven we actief deelnemen aan regionale en landelijke 

initiatieven en aan open dagen en banenmarkten bij onderwijsinstellingen. 

 

In 2017 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot functiecreatie met als doel het bieden 

van banen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft inmiddels geleid tot de 

participatiebaan van assistent administratief medewerker. De eindresultaten van het onderzoek 

verwachten we begin 2018, waarna we verdere mogelijkheden bespreken.  

 

b. Leerbeleid 

Bij Estinea investeren we graag in leren en ontwikkelen. Dit geldt voor iedereen: de mensen die we 

ondersteunen, medewerkers, vrijwilligers en het directe netwerk van de cliënt (familie, buren, 

vrienden, etc.). We hebben allemaal unieke en waardevolle talenten. Talenten die nog verder 

versterkt kunnen worden en zo een nog grotere bijdrage leveren aan ieders levensgeluk.  

Door deze talenten te benutten groeien we als persoon. Dat we elkaar hierin allemaal versterken, 

is voor ons vanzelfsprekend. Door hierin samen op te trekken en samen te leren, bereiken we meer 

en komen we verder. 

 

De afgelopen jaren is steeds meer gezocht naar verbinding tussen het leren van deze personen. 

Het leerbeleid is doorontwikkeld vanuit de visie ‘Samen bereiken we meer’ en de uitganspunten: 

leren doen we samen, leren doen we vanuit eigen regie, leren doen we vraaggericht en leren doen 

we praktijkgericht. Ook de komende jaren zetten we hier actief op in om samen te kunnen groeien. 

Ieder op zijn eigen manier en binnen de eigen mogelijkheden.  

 

c. Verzuimbeleid 

Estinea investeert in goede arbeidsomstandigheden en vitaliteit om medewerkers fysiek en mentaal 

gezond te houden. Een hoog werkgerelateerd verzuim willen wij voorkomen door actief in te zetten 

op preventieve maatregelen om klachten te voorkomen. Indien medewerkers toch klachten 
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hebben, is ons uitgangspunt ’ziekte overkomt je, verzuim overleg je’. We richten ons hierbij altijd 

op het benutten van de beschikbare mogelijkheden en kansen om inzetbaar te blijven. Dit is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en de organisatie. 

 

Estinea wil in alle opzichten een gezonde organisatie zijn, zodat cliënten erop kunnen vertrouwen 

dat zij de ondersteuning krijgen die is afgesproken. Daarvoor is een laag verzuim belangrijk.  

Net als op landelijk niveau, is het verzuim binnen Estinea de afgelopen jaren geleidelijk gestegen. 

Hoewel we nog onder het branchegemiddelde zaten, zijn het afgelopen jaar diverse acties in gang 

gezet om te werken aan het voorkomen en terugbrengen van het verzuimpercentage. Zo is er een 

nieuw verzuimsysteem geïmplementeerd, zijn de rollen van de diverse betrokkenen bij verzuim 

verduidelijkt en nogmaals onder de aandacht gebracht, vindt er nu periodiek een sociaal medisch 

overleg plaats tussen de bedrijfsarts, de manager en de P&O adviseur en is er een samenwerking 

aangegaan met een externe partij die ons adviseert op het gebied van verzuim(preventie). Deze 

acties hebben er mede aan bijgedragen dat het verzuim in 2017 is gedaald van 6,32% in het 

eerste kwartaal naar 4,56% in het vierde kwartaal. Deze daling hopen we vast te houden en door 

te zetten. 

 

d. Duurzame inzetbaarheid 

Estinea spant zich in om medewerkers te behouden voor de organisatie. Goed werkgeverschap is 

voor ons niet alleen een voorwaarde voor het aantrekken van medewerkers, maar minstens zo 

belangrijk voor het blijven binden en boeien van hen. Dit zorgt voor tevredenheid bij medewerkers 

en continuïteit en stabiliteit binnen de organisatie. Wanneer we hen vast kunnen houden, verliezen 

we als organisatie geen relevante kennis en kunde die nodig is om goede zorg en ondersteuning te 

blijven bieden. Met een toenemende vraag naar andere competenties en een ouder wordend 

personeelsbestand, vergt het voorkomen van vroegtijdig vertrek van medewerkers een investering 

in de medewerkertevredenheid, betrokkenheid en inzetbaarheid. 

 

Ons personeelsbeleid is daarom gericht op een gezamenlijke inspanning om kwaliteiten te benutten 

en te ontwikkelen, met als doel het behoud van betrokkenheid, inzetbaarheid en werkplezier. Wij 

praten niet over mensen maar met mensen, we zijn eerlijk over mogelijkheden en perspectieven 

en stellen de mensen in de gelegenheid om binnen heldere kaders eigenaar van hun traject te zijn. 

 

e. Medewerkersraadpleging 

Eenmaal per drie jaar voert Estinea een medewerkersraadpleging uit om onder meer de 

tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers te onderzoeken. Eind 2015 vond 

het laatste onderzoek plaats. Met een gemiddelde ‘Beste Werkgevers-score’ van 7.7 behaalde 

Estinea een derde plaats als best scorende gehandicaptenzorgorganisatie van Nederland!  

 

Medewerkers beoordeelden hun algemene tevredenheid over het werken bij Estinea met een 7.8 

(landelijk 7.1). Ook werd bevestigd wat Estinea in de praktijk al merkt: de betrokkenheid bij 

Estinea is erg groot en op dit onderdeel scoort Estinea dan ook een 8.6.   
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Vanaf 2016 is op zowel organisatie- als teamniveau gewerkt aan verbetering van de 

aandachtspunten die ook uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Belangrijke verbeterthema’s 

waren werkdruk, ongewenst gedrag en interne communicatie. Medio 2018 vindt de volgende 

medewerkersraadpleging plaats en meten we de ontwikkeling op deze en andere thema’s.  
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6. Toekomstparagraaf 

6.1 Toekomstverwachtingen 
Verwachte financiële ontwikkelingen 

De begroting voor 2018 hebben wij bijgesteld. Het weerstandsvermogen ligt met 26,7% boven 

onze eigen norm van 20%.  

De begroting voor 2018 is sluitend met een positief resultaat van € 600.000,-. Wij verwachten voor 

de komende jaren een positief resultaat maar dan wel aanmerkelijk lager dan het afgelopen jaar. 

We gaan plannen ontwikkelen om de structurele overschotten in te zetten voor 

kwaliteitsverbeteringen. 

 

Bijzondere gebeurtenissen  

Eind 2017 hebben we besloten tot nieuwbouw van Slaadreef 43 voor een kleine groep cliënten met 

gedragsproblematiek. De investering zal met eigen middelen gefinancierd worden. 

 

Investeringen waartoe het bestuur heeft besloten 

In 2016 hebben we een investeringsplan opgesteld om de zorgoproepsystemen te vervangen. De 

doorlooptijd van de vervanging stond gepland tot en met 2020. Vanwege problemen met 

koppelingen tussen de verschillende zorgoproepsystemen hebben wij besloten om de doorlooptijd 

te versnellen. Rond de zomer van 2018 zijn alle systemen vervangen en lopen wij minder risico’s. 

Vanwege de ruime liquiditeit zijn wij in staat de investeringen met eigen middelen te financieren. 

 

De verwachte personeelsbezetting 

In 2018 verwachten wij een groei van het aantal cliënten. In verhouding tot deze groei zal ook het 

personeelsbestand toenemen. Er worden 2 nieuwe WLZ verblijfslocaties opgeleverd. Daarnaast 

hebben wij aangegeven dat extra personeel aangesteld wordt, gefinancierd uit de afbouw van de 

reservering voor frictiekosten en een lager begroot resultaat. Ook is besloten om de flexibele schil 

van 15% van het personeelsbestand te verlagen naar 5%.  

 

Omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is 

In het inkoopbeleid van de Menzis Zorgkantoren wordt uitgegaan van het “geld-volgt-klant” 

principe. Dat betekent dat cliënten die voor Estinea kiezen ook een budget hebben. Voorheen was 

financiering afhankelijk van de hoogte van het regiobudget. In het nieuwe inkoopbeleid is geregeld 

dat er een budget gekoppeld zit aan de cliënt. Deze is echter nog wel variabel. Voor 2018 betekent 

dit net als in 2019 dat voorziene groei gefinancierd gaat worden. Alleen is het tarief nog een 

onzekere factor. 

Met de gemeenten zijn overeenkomsten gesloten voor de wet maatschappelijke ondersteuning, de 

jeugdzorg en beschermd wonen. De groei van 24 cliënten het afgelopen jaar komt met name 

vanuit de Wmo en de jeugdzorg. De verwachting is dat ook de komende jaren de groei in het 

sociaal domein zit. 

Voor de komende jaren willen we ieder jaar een Wlz project realiseren. Uit de wachtlijstgegevens 

blijkt hiervoor voldoende vraag. In 2018 wordt in Hengelo een nieuw project opgeleverd en in 

Doetinchem een vervanging van een bestaande locatie. 
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6.2 Succesbepalende factoren 2018 en Koers 2022 
 

Jaarplan 2018 

In Jaarplan 2018 hebben we zes succesbepalende factoren (sbf) bepaald met bijbehorende 

speerpunten: 

 

Succesbepalende factor 1: Cliënten ervaren dat medewerkers aansluiten bij hun vraag 

• Experiment samensturing 

• MOVE (waardenprogramma) 

• Strategische personeelsplanning 

• Digitale inzage rapportage en ondersteuningsplan cliënten en vertegenwoordigers 

• Invoeren MyWebb interactief toetsenbord op locaties 

• Implementatie visie werken&activiteiten 

Succesbepalende factor 2: cliënten ervaren dat medewerkers toegerust en vakbekwaam 

zijn 

• Voorbereiden op nieuwe privacy wetgeving 

• Innoveren met zorgtechnologie/domotica 

Succesbepalende factor 3: Medewerkers ervaren vrijheid van handelen en tonen initiatief 

• Zeggenschap en regelruimte) 

• Stimuleren kennisdeling 

• Doorvoeren en borgen nieuwe visie op leren 

• In gesprek over ongewenst gedrag en veiligheid 

• Regelarm verantwoorden 

Succesbepalende factor 4: Het centraal bureau werkt servicegericht en sluit aan bij de 

vraag 

• Doorontwikkeling Centraal Bureau  

Succesbepalende factor 5: Iedereen ervaart de meerwaarde van samenwerking 

• Per gemeente betrokkenheid en partnership in het sociaal domein 

Succesbepalende factor 6: Uitbreiden dienstenaanbod en groei 

• Onderzoek en behandeling 

• Inregelen medische zorg 

• Veranderende klantvraag 

 

Koers 2022 

In 2017 zijn we gestart met het traject “Koers 2022”. Om blijvend te kunnen inspelen op de 

wensen, behoeften en verlangens van mensen met een beperking houden we onze ambities voor 

de nabije toekomst tegen het licht en gaan we na welke ontwikkelingen en trends voor ons 
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belangrijk zijn, zowel landelijk als ook regionaal en lokaal. Ook gaan we in deze periode vooral op 

allerlei manieren in gesprek. Met de mensen die we ondersteunen, met familie, met vrijwilligers, 

met medewerkers en met onze samenwerkingspartners en stakeholders. We organiseren eind 

2017/eerste helft 2018 diverse inspiratiebijeenkomsten, workshops, theatervoorstellingen en 

themacafés en vragen iedereen daarbij vooral om mee te denken, mee te praten en mee te doen. 

Zo kunnen we verder bouwen aan ons hoofddoel: bijdragen aan het levensgeluk van mensen met 

een beperking vanuit een sterke en gezonde organisatie. 

Uiteindelijk krijgt de Koers 2022 vorm in het nieuwe ondernemingsplan voor Estinea. Dit stellen we 

eind 2018 vast. Omdat we zoals gezegd grote waarde hechten aan een open traject op weg daar 

naartoe zullen we iedereen regelmatig informeren en uitnodigen mee te doen. Dat doen 

rechtstreeks, maar ook via social media en de website.  
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