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Inleiding 

Dit is het eerste kwaliteitsrapport ‘nieuwe stijl’ van Estinea, gebaseerd op het vernieuwde 

kwaliteitskader. De bedoeling hiervan is dat het cliënten helderheid geeft over goede zorg, 

medewerkers helpt om de zorg te verbeteren en bestuurder handvatten biedt voor verantwoording. 

Het legt een sterk accent op leren en verbeteren. We zijn blij met deze nieuwe kaders, omdat het 

past bij onze visie en ontwikkelingsrichting.  

Onze visie is dat er uiteindelijk twee uitkomsten zijn die tellen:  

• dat we bijdragen aan het levensgeluk van mensen met een beperking; 

• dat medewerkers plezier hebben in hun werk. 

Om dat te realiseren zijn we onderweg, met onze kernwaarden als kompas. Daar hoort bij dat we 

ruimte geven en sturen op vertrouwen. Zo zijn we ook omgegaan met dit kwaliteitskader. We 

hebben er bewust voor gekozen om eerst maar eens zichtbaar te maken wat er is. Binnen Estinea 

gebruiken we een aantal instrumenten die zich goed lenen om dit te inventariseren, zonder dat het 

veel extra inspanningen vraagt van teams. Wel hebben we teams gevraagd om een van de 

kernwaarden te gebruiken voor de jaarlijkse teamreflectie. Daarmee was het kwaliteitskader 

meteen een mooie kans om de kernwaarden beter te verankeren in de jaarlijkse cyclus! 

 

Opbouw van het rapport 

In de eerste drie hoofdstukken laten we zien hoe we dingen doen1: hoe we ondersteuning bieden 

op individuele maat, hoe we de cliëntbeleving meten en hoe de zelfreflectie binnen teams gestalte 

krijgt. Het is onontkoombaar dat dit veel procesinformatie is. Want hoe geven we dan ruimte en 

vertrouwen? Hoe faciliteren we teams om bij elke unieke ondersteuningsvraag aan te kunnen 

sluiten? Hoe weten we of cliënten dat ook zo ervaren? En hoe stimuleren we medewerkers om 

kritisch te zijn op zichzelf en op elkaar? Door goed met elkaar te delen hoe we dit doen, leren we 

van elkaar en werken we aan bewustwording en verbetering.  

Daarna - in de hoofdstukken A tot en met D - lichten we onze kernwaarden uit. We laten 

voorbeelden en verhalen zien van “merkbare kwaliteit” en we laten zien wat de teamreflecties 

opleveren. We denken dat hoe meer we deze verhalen en voorbeelden met elkaar delen, hoe meer 

zicht we krijgen of dit de goede en begaanbare paden zijn: wat er werkt en waarom. En dus: of we 

goed op weg zijn. Elke kernwaarde sluiten we af met een verwonderpunt: wat valt ons het meeste 

op of vraagt de aandacht? 

 

En wat wordt de cliënt nu beter van zo’n rapport? Volgens ons helpt het om de relatie te 

verbeteren. Want de kern van de ondersteuning blijft: de relatie tussen cliënt/netwerk en 

medewerker. We willen steeds beter worden in die relatie, dat bepaalt onze zoektocht. Met dit 

                                                
1 We hebben een selectie gemaakt van informatie die volgens ons relevant is. Actuele informatie over Estinea, 

missie, visie, organisatie, dienstverlening, medezeggenschap, klachten:  op www.estinea.nl. 
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rapport verwachten we beter zicht te krijgen op hoe ver we hiermee zijn en waar onze blinde 

vlekken zitten. Zo kunnen we nog beter het gesprek voeren met iedereen die betrokken is bij 

Estinea. 

 

We wensen u veel leesplezier en gaan er graag over met u in gesprek! 
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1. Hoe sluiten we aan bij individuele 

ondersteuningsvragen? 

 

Mensen met een beperking bepalen zelf hoe zij willen wonen, leren, werken en hun vrije 

tijd doorbrengen. Wij helpen hen om keuzes te maken en bieden ondersteuning, samen 

met ouders, familie, buren en vrijwilligers. Zo realiseren we dat mensen met een 

beperking zo volwaardig mogelijk meedoen in de samenleving. In dit hoofdstuk 

beschrijven we hoe we aansluiten bij elke unieke ondersteuningsvraag. 

 

1.1 Van aanmelding tot start ondersteuning 

Mensen die ondersteuning zoeken hebben vaak eerst contact met ons via mail of telefoon. 

Sommigen zijn doorverwezen door de huisarts, een andere verwijzer of iemand uit hun netwerk. 

Anderen zijn zelf op zoek gegaan naar informatie en hebben onze website bekeken. Is er interesse 

om bij Estinea te wonen of werken met een Wlz-indicatie, dan volgt een gesprek met de 

coördinator intake. Zij heeft zo nodig aanvullend overleg met de gedragsdeskundige. Voor werk en 

activiteiten kan de ondersteuning vrijwel direct starten. Ook ambulante ondersteuning start binnen 

enkele dagen, die aanvragen pakken teams direct zelf op. Voor wonen hebben mensen vaak 

voorkeur voor een locatie. Afhankelijk van de wensen duurt het soms jaren voordat een woning 

beschikbaar komt. Veel mensen melden zich daarom uit voorzorg vroeg aan, als uit huis gaan nog 

niet aan de orde is. Als er eerder ondersteuning nodig is leveren we overbruggingszorg. Bij de start 

van de ondersteuning brengt de coördinator intake de ondersteuningsvrager in contact met de 

persoonlijk begeleider. Deze maakt zelf afspraken over de ondersteuning. 

 

1.2 De driehoek cliënt – netwerk – professional 

Ouders en familie hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen met een beperking. 

We werken daarom actief samen in de ‘driehoek’ cliënt – netwerk – professional. Binnen die 

driehoek zijn we voortdurend met elkaar in gesprek en maken we optimaal gebruik van elkaars 

kennis. Teams zoeken in het gewone, dagelijkse contact dat zij hebben met mensen die zij 

ondersteunen en hun vertegenwoordigers continu naar vormen en manieren die het beste 

aansluiten. Hierbij draait alles om het persoonlijke contact, om de ander echt zien en horen. En om 

goede afstemming over de ondersteuning en de rol die eenieder daarin kan vervullen. 

 

1.3 Ondersteuningsplan 

De dagelijkse ondersteuning krijgt vorm in de relatie cliënt/netwerk en medewerker. Het 

ondersteuningsplan is een hulpmiddel om dit professioneel te doen. Afspraken over de 

ondersteuning leggen we hierin vast. Om het ondersteuningsplan te maken gaan de cliënt, 

eventueel de ouder/vertegenwoordiger en de persoonlijk begeleider met elkaar in gesprek. Dit 

doen zij aan de hand van een digitale vragenlijst, waarbij ze alleen die onderwerpen bespreken die 

relevant zijn. De antwoorden vormen het ondersteuningsplan, alleen de doelen en afspraken staan 
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hier puntsgewijs in. Andere cliëntinformatie, zoals een persoonsbeschrijving of gedragskundig 

rapport, is onderdeel van het elektronisch cliëntdossier. De persoonlijk begeleiders van wonen en 

van werk en activiteiten binnen Estinea zijn - in overleg met de cliënt - samen verantwoordelijk 

voor het actueel houden van het ondersteuningsplan. Zij zien elkaars rapportages en volgen de 

dagelijkse voortgang. De persoonlijk begeleiders nemen het initiatief om het ondersteuningsplan 

minimaal één keer per half jaar te evalueren en bij te stellen samen met de cliënt en/of 

vertegenwoordiger. De uitkomsten van de POS-gesprekken (zie hoofdstuk 2) worden meegenomen 

in het ondersteuningsplan. 

 

1.4 Leren en ontwikkelen 

We hebben veel aandacht voor de ontwikkeling van mensen met een beperking. We bieden 

leertrajecten aan voor onder andere weerbaarheid, vriendschap, relaties en seksualiteit, omgaan 

met de computer,  gezonde voeding, zelfstandig reizen, sociaal netwerk en autisme. Soms bieden 

we trainingen zelf aan, soms samen met anderen. In het afgelopen jaar zijn we het leren van 

mensen die we ondersteunen meer gaan verbinden met het leren van medewerkers. Samen leren 

is leuker en komt ook de ondersteuning ten goede. De begeleider leert om moeilijke onderwerpen 

met de cliënt te bespreken. Omgedraaid ervaart deze dat een begeleider ook niet alles weet. Toch 

zit er altijd een bepaalde afhankelijkheid in de relatie tussen begeleiders en mensen met een 

beperking. Om die te doorbreken zetten we steeds vaker ervaringsdeskundigen met een beperking 

in om workshops en trainingen te geven. Dit zorgt voor herkenning en maakt dat ‘lotgenoten’ 

onderling makkelijker praten over moeilijke onderwerpen. 
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1.5 Professionele samenwerking 

Ondersteuningsvragen zijn vaak complex. We moedigen persoonlijk begeleiders voortdurend aan 

om zich te blijven ontwikkelen. Zij zoeken hierin de samenwerking met de gedragsdeskundige en 

adviseur zorgprocessen. Bij leervragen zetten zij hierbij de kennis, talenten en kwaliteiten in van 

collega-begeleiders (leercoaches) en ervaringsdeskundigen. . Andersom bieden de 

gedragsdeskundige en adviseur zorgprocessen hun expertise actief aan als zij zien dat dit bijdraagt 

aan een betere ondersteuning. Gedragsdeskundigen zijn structureel betrokken bij de ondersteuning 

van mensen met een ZZP 5 of hoger: zij zijn behandelverantwoordelijk, geven toestemming voor 

het toepassen van vrijheidsbeperkingen en stemmen minimaal een keer per jaar af met de 

persoonlijk begeleider over het ondersteuningsplan. Waar nodig zetten we ook externe expertise in 

van bijvoorbeeld het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), VGGNet, specialistische 

behandelcentra of vanuit de verslavingszorg en GGZ.  

 

1.6 Omgaan met incidenten 

Estinea heeft een meldsysteem voor incidenten. We melden niet alleen gebeurtenissen die 

daadwerkelijk schade hebben opgeleverd, maar ook veiligheidsrisico’s die we signaleren en dingen 

die bijna fout zijn gegaan. Teams bespreken maandelijks de door hen gemelde incidenten om te 

kijken of de ondersteuning nog aansluit en om ervan te leren. Het regioteam analyseert per 

kwartaal de gemelde incidenten. Bij een hoog risico voeren we eventueel een aanvullende (Prisma) 

analyse uit of zetten we extra hulp in van een behandelaar. Om signalen van oplopende spanning 

vroegtijdig te herkennen, werken we onder andere met het signaleringsplan.  

 

1.7 Zicht op vrijheidsbeperkingen 

We registreren alle vormen van vrijheidsbeperking. Niet alleen middelen en maatregelen die vanuit 

de wet BOPZ verplicht zijn, maar ook andere vormen zoals of iemand zelf over een sleutel of 

pinpas kan beschikken. Vrijheidsbeperkingen nemen we op in het ondersteuningsplan. Voor het 

toepassen van een vrijheidsbeperking is akkoord nodig van de gedragsdeskundige. De begeleider 

neemt het initiatief om dit regelmatig opnieuw te bespreken met de cliënt, 

ouder/vertegenwoordiger en de gedragsdeskundige. Daarnaast kent Estinea de commissie 

vrijheidsbeperkingen, die de kwaliteit van de zorg rondom vrijheidsbeperkingen bewaakt en advies 

geeft aan de raad van bestuur. Jaarlijks bezoekt de commissie enkele locaties om met 

medewerkers in gesprek te gaan over vrijheidsbeperkingen. Ook organiseert zij jaarlijks een 

bijeenkomst voor medewerkers. Dit zorgt voor bewustwording bij teams en stimuleert het 

nadenken over de impact van het toepassen van vrijheidsbeperkingen. 
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2. Hoe ervaren mensen onze ondersteuning?  

 

Sinds vier jaar voeren we POS-gesprekken. POS staat voor Persoonlijke 

Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Het is een wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel 

waarmee we meten hoe iemand zijn kwaliteit van bestaan ervaart. We voeren de POS-

gesprekken eens in de twee jaar met alle 559 cliënten die 24-uurs ondersteuning 

krijgen. En met hun vertegenwoordiger en persoonlijk begeleider. De uitkomsten 

vertellen ons hoe cliënten hun leven en de dagelijkse ondersteuning ervaren. 

 

2.1 POS-gesprekken 

Hoe gaat het met je? Het lijkt een simpele vraag die we regelmatig stellen aan de mensen die we 

ondersteunen. Het antwoord op die vraag levert belangrijke aandachtspunten op voor de 

ondersteuning. Met een POS-gesprek investeren we in een goed gesprek over wat iemand 

belangrijk vindt in zijn leven en hoe tevreden hij daarover is. Om een goed beeld te krijgen en 

blinde vlekken te voorkomen, voeren we twee gesprekken: een met de cliënt zelf en een met de 

vertegenwoordiger en de persoonlijk begeleider. De POS-gesprekken worden gevoerd door iemand 

die niet betrokken is bij de dagelijkse ondersteuning. Negen begeleiders zijn hiervoor opgeleid. De 

cliënt voert het gesprek in zijn eigen vertrouwde omgeving. Eventueel is er een begeleider bij die 

ondersteunt in de communicatie. Is iemand niet tot een gesprek in staat, dan voeren we alleen een 

gesprek met de vertegenwoordiger en persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider bespreekt 

de uitkomsten en eventuele aandachtspunten uit het POS-gesprek met de cliënt en 

vertegenwoordiger. Verbeterpunten nemen we op in het ondersteuningsplan.  
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2.2 Domeinen kwaliteit van bestaan 

De manier waarop mensen zelf hun kwaliteit van bestaan ervaren, wordt bepaald door 

verschillende factoren. De POS meet de kwaliteit van bestaan op basis van de acht domeinen van 

Schalock: emotioneel welbevinden, persoonlijke relaties, materieel welbevinden, persoonlijke 

ontwikkeling, lichamelijk welbevinden, zelfbeschikking, sociale integratie en rechten. De POS 

bestaat uit een vragenlijst met 44 vragen over deze acht domeinen.  

De scores op de verschillende domeinen geven allereerst input op individueel niveau: voor het 

ondersteuningsplan. Daarnaast krijgen we ook inzicht en vergelijkingsmateriaal op locatie-, regio- 

en organisatieniveau. Het is belangrijk om de scores van de POS niet in termen van “goed” of 

“slecht” te beoordelen: het zegt iets over de individuele beleving van de cliënt. Het kan 

bijvoorbeeld goed zijn dat twee cliënten in eenzelfde situatie verschillend scoren op het onderdeel 

“materieel welbevinden”, omdat iedereen hier nu eenmaal een andere waarde aan hecht.  

 

2.3 POS-spiegelgesprekken 

We analyseren de informatie uit de POS-gesprekken om inzicht te krijgen in de gemiddelde scores 

per locatie. Medewerkers bespreken de uitkomsten in het team om scherp in beeld te krijgen hoe 

zij nog beter aan kunnen sluiten bij de vragen, behoeften en wensen van cliënten. We stimuleren 

teams ook om de inzichten van de POS met elkaar te delen. Dat gebeurt tijdens POS-

spiegelgesprekken. Dertien teams hebben hier in 2017 aan deelgenomen. Het heeft er onder meer 

toe geleid dat teams actiever zoeken naar mogelijkheden om cliënten en hun netwerk meer te 

betrekken bij beslissingen die worden genomen binnen de locatie. Doordat we de POS-gesprekken 

structureel voeren hebben we een schat aan digitale informatie tot onze beschikking.  

We verwachten dat de uitkomsten ons in de toekomst ook informatie geven over of we de juiste 

stappen zetten op regio- en organisatieniveau: dragen we werkelijk bij aan kwaliteit van bestaan? 

 

2.4 Evaluatie ondersteuningsplan 

Naast de POS-gesprekken is de halfjaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan een belangrijke 

bron van informatie. Tijdens de evaluatie vraagt de persoonlijk begeleider de cliënt en zijn 

vertegenwoordiger hoe tevreden zij zijn over de ondersteuning. Uit het antwoord blijkt dat de 

meeste cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij krijgen. Zij voelen zich thuis op de 

locatie, zijn blij met hun begeleiders als klankbord, zitten lekker in hun vel, vinden dat er goed 

naar hen wordt geluisterd en ervaren dat zij dingen op hun eigen manier en in hun eigen tempo 

kunnen doen met hulp van begeleiders. Cliënten zijn soms minder tevreden over hun financiële 

situatie en netwerk. Zij voelen zich wel eens eenzaam en verlangen naar een relatie. Dit soort 

vragen nemen we mee in de ondersteuning. De oorzaak is vaak niet weg te nemen, we zoeken met 

de cliënt naar manieren om hiermee om te gaan (positieve gezondheid).   

Als we de algemene tevredenheid van 505 cliënten uitdrukken in scores dan geeft 75% van de 

cliënten aan tevreden te zijn, 4,5 % is ontevreden en bij 20,5% is de tevredenheid nog niet 

uitgevraagd.   
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3. Hoe reflecteren we zelf op ons werk? 

 

Werken vanuit mogelijkheden, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat is waar teams 

zich sterk voor maken. Dat vraagt om een teamklimaat waarin zelfreflectie 

vanzelfsprekend is. We stimuleren dit, met onze kernwaarden als kompas: Midden in de 

samenleving, Oprechte aandacht, Vakmanschap en Eigen regie (MOVE). Waarbij teams 

de ruimte hebben om de reflectie op hun eigen manier te doen. 

 

3.1 MOVE 

In 2016 zijn we gestart met MOVE-trajecten. MOVE staat 

symbool voor de manier waarop teams in beweging zijn 

samen met de mensen die zij ondersteunen. Alle teams 

doorlopen de komende jaren hun eigen MOVE-traject. Zij 

worden hierin aangemoedigd en ondersteund door een 

procesbegeleider en de regiomanager. Sommige teams starten met reflectie op het functioneren 

van en de samenwerking tussen medewerkers. Waar staan we nu? Wat gaat goed? En waar liggen 

nog kansen voor cliënten, familie en medewerkers om iets nieuws te proberen? Andere teams 

starten een MOVE-traject vrijwel meteen samen met cliënten en/of familie. Zij willen nadrukkelijker 

de verbinding voelen met de mensen die zij ondersteunen. Met MOVE gebruiken en vergroten we 

de probeerruimte. Zo werken we continu aan ontwikkeling: van de mensen die we ondersteunen en 

van onszelf. Onze kernwaarden werken hierbij als spiegel: passen de dingen die we uitproberen bij 

waar wij voor staan en hoe we willen werken? Met deze spiegel brengen we de kernwaarden van 

Estinea in de dagelijkse praktijk tot bloei. Elk team loopt zijn eigen pad, met respect voor ieders 

vertrekpunt. Het einddoel is voor iedereen hetzelfde: nog beter aansluiten bij elke unieke 

ondersteuningsvraag!   

 

3.2 Team Ontwikkel Plan (TOP)  

Teams werken al bijna twintig jaar zelfsturend. De ervaring hiermee is inmiddels stevig verankerd 

in het gedrag van medewerkers. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor het formuleren van 

doelen om aan te blijven sluiten bij de vragen van de mensen die zij ondersteunen. Elk team 

maakt zijn eigen Team Ontwikkel Plan (TOP). Hierin staan de doelen die het team zich heeft 

gesteld en behaald, en de doelen waaraan medewerkers samen willen werken. Ook reflecteren ze 

jaarlijks op een van de kernwaarden: hoe handelen wij als team naar deze kernwaarde? In de 

TOP’s is terug te zien dat medewerkers blijvende ontwikkeling belangrijk vinden. In de TOP’s zien 

we verder terug dat medewerkers de ruimte en tijd benutten om zich nieuwe inzichten eigen te 

maken en toe te passen in hun dagelijkse werk. Onderwerpen waar veel teams in hebben 

geïnvesteerd zijn ondernemerschap, het werken in de driehoek cliënt-ouder-professional en het 

actief naar buiten treden en in de samenleving werken aan participatie. Ook hebben teams 

ervaring opgedaan met meer ruimte geven aan mensen die zij ondersteunen, zodat zij dingen 

kunnen uitproberen en zich kunnen ontwikkelen.  
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3.3 Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) 

Iedere medewerker stelt een eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) op. Medewerkers gaan 

hierover met elkaar in gesprek en denken na over hoe zij zich individueel verder kunnen 

ontwikkelen om de kwaliteit van de ondersteuning te waarborgen en continu te verbeteren. In het 

POP staan de uitkomsten van deze zelfreflectie en de acties die de medewerker hierop uitzet. 

Iedere medewerker voert eens in de twee jaar een POP-gesprek. Hij of zij is zelf verantwoordelijk 

voor het organiseren van het POP-gesprek en kiest hiervoor zelf de vorm.  

 

3.4 DISC 

De persoonlijkheidsanalyse aan de hand van het instrument DISC blijkt zeer waardevol voor 

teams. Medewerkers krijgen hiermee inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen, 

en in hoe ze die stijl terug kunnen zien in gedrag en communicatie. Medewerkers leren om de 

onderlinge verschillen te zien en te waarderen. Die inzichten geven een ingang om met elkaar in 

gesprek te gaan, een beeld te krijgen van processen binnen het team en eventuele 

scholingsvragen. Bijna 700 medewerkers hebben de DISC ingevuld en bijna alle teams maken er 

gebruik van. Veel teams vinden de DISC een prettige vorm van reflectie met een positieve insteek. 

Het instrument versterkt het onderlinge vertrouwen en biedt mogelijkheden om elkaar op een 

respectvolle manier feedback te geven.  

 

3.5 In gesprek over ongewenst gedrag en veiligheid 

In 2017 zijn we het project ‘In gesprek over veiligheid en ongewenst gedrag’ gestart, met de 

VeiligPlus-aanpak als methodiek. We willen daarmee een continue dialoog stimuleren over hoe we 

kunnen zorgen voor een veilig klimaat op onze locaties. Aanleiding is een toename van het aantal 

meldingen incidenten, signalen van agressie en andere vormen van ongewenst gedrag. De dialoog 

is erop gericht om op een open en eerlijke manier te praten over of veiligheid vanzelfsprekend is. 

Er zijn in 2017 drie gespreksronden geweest waar acht teams aan hebben deelgenomen. Het met 

elkaar in gesprek zijn heeft bijgedragen aan meer bewustwording. Niet alleen voor wat incidenten 

doen met cliënten en met hun familie, maar ook voor het gevoel dat deze veroorzaken bij 

medewerkers zelf. Medewerkers zien dat veiligheid gaat om meer dan agressie en ongewenst 

gedrag. Het gaat er ook om dat je je prettig voelt binnen de teamcultuur en je veilig voelt om te 

zeggen wat je denkt of vindt. Het voeren van de dialoog blijkt essentieel om knelpunten inzichtelijk 

te maken en een veilig woon- en werkklimaat te creëren. De teams nemen mee in het TOP of en 

hoe zij aandacht willen besteden aan het thema veiligheid. We ondersteunen dit vanuit de 

organisatie door ruimte te bieden voor deze reflectie. En door vormen van coaching en andere 

hulpmiddelen beschikbaar te stellen. 
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3.6 Medewerkersraadpleging 

Eens in de drie jaar houden we een medewerkersraadpleging. De uitkomsten gebruiken we om te 

kunnen reflecteren en verbeteringen door te voeren. Tijdens de laatste medewerkersraadpleging in 

2015 behaalden we een gemiddelde score van 7,7. Hiermee behoorden we tot de top 3 van best 

scorende gehandicaptenzorgorganisaties in Nederland. De hoge scores op de stellingen die tijdens  

het onderzoek aan medewerkers zijn voorgelegd, laten zien dat medewerkers zich herkennen in de 

kernwaarden. Dat het ook met die bevlogenheid en betrokkenheid goed zit, bewijst de score van 

7,8. De volgende medewerkersraadpleging doen we in 2018. 
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Kernwaarden 

Verhalen, beelden en ervaringen 

uit de praktijk  
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A. Midden in de samenleving 

 

We geloven in de kracht van een samenleving waarin iedereen meedoet en mensen er 

voor elkaar zijn. Medewerkers bieden ondersteuning met aandacht voor mensen ín hun 

omgeving. Daar activeren en stimuleren zij ook anderen om een bijdrage te leveren. Zo 

zorgen we ervoor dat mensen met een beperking sterker in de samenleving staan. En dat 

die samenleving door de bijdrage van iedereen zelf ook sterker wordt. Met verhalen en 

voorbeelden laten we zien hoe deze kernwaarde betekenis krijgt. 

 

Buurtbewoners komen voor een lunch of een warme maaltijd 

Estinea startte in 2013 een woon- en participatieproject op ‘t Erve Leuvelt aan ’t Bartelinkslaantje 

in Hengelo. Vijftien jong volwassenen met een beperking wonen hier met veel plezier en doen 

volop mee in de Hengelose samenleving. De contacten met de aangrenzende wijk Hasseler Es zijn 

hecht. Zo’n twintig buurtbewoners zijn actief als vrijwilliger. Maar de jong volwassenen zijn zelf ook 

van betekenis voor de wijk. Op maandagavond en woensdagmiddag kunnen buurtbewoners 

aanschuiven voor de een warme maaltijd.  

 

Karin, Marina, Angie en Remco wonen en werken aan ’t Bartelinkslaantje: ‘Wij bakken 

appeltaarten, kwarktaarten en cakes. Mensen kunnen die bestellen en voor een klein prijsje 

afhalen. En buurtbewoners kunnen bij ons eten Sommige mensen hebben geen zin om te 

koken en alleen te eten. En wij vinden het leuk om voor gasten iets lekkers klaar te maken. 

Het loopt hartstikke goed. Er komen vaak wel meer dan tien mensen bij ons eten.’  

Elske Reitsema begeleider ’t Bartelinkslaantje: ‘Er komen veel oudere bewoners uit de 

buurt hier eten. Zij kunnen hier voor weinig geld een hapje eten en vooral: andere mensen 

ontmoeten. Voor sommige buurtbewoners is eten aan het Bartelinkslaantje het enige 

contact dat ze op een dag hebben. Dat maakt dat dit echt een bijzonder mooie aanvulling is 

voor de buurt!’ 
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Zelf je netwerk versterken 

We stimuleren mensen met een beperking om hun sociale netwerk sterker en groter te maken. Zij 

kunnen hiervoor de netwerktraining Die ken ik volgen. Ervaringsdeskundigen hebben een 

belangrijke rol in de training. Zij praten uit eigen ervaring en kunnen sommige dingen eenvoudiger 

uitleggen, wat zorgt voor herkenning bij deelnemers. Een concreet resultaat van Die ken ik is dat 

cliënten makkelijker iets aan een ander durven te vragen. En dat zij zien hoe zij zelf iets voor een 

ander kunnen betekenen. Ook voor medewerkers is dit een belangrijk leerpunt. Zij volgen hun 

eigen leertraject met Die ken ik PLUS. De cliënt en begeleider gaan concreet samen aan de slag en 

voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te bouwen aan een sterk sociaal netwerk. 

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking zijn vaak niet in staat om zelf te bouwen aan 

een sociaal netwerk. De persoonlijk begeleider neemt dan het voortouw. Inmiddels hebben zo’n 

110 cliënten én begeleiders meegedaan aan Die ken ik en Die ken ik PLUS. 

 

Vrijwilligers vergroten mogelijkheden 

Op dit moment zijn er binnen onze organisatie ruim 435 vrijwilligers actief. Vijf jaar geleden waren 

dit er nog maar 250. Dankzij vrijwilligers kunnen mensen met een beperking meer ondernemen en 

beleven. In de TOP’s is te lezen dat teams de meerwaarde zien die vrijwilligers hebben voor de 

vrijetijdsbesteding van cliënten. We zien steeds vaker dat cliënten zelf het initiatief nemen om een 

vrijwilliger te vinden. Zij gaan bijvoorbeeld naar een vrijwilligersbeurs of plaatsen een oproep op 

Facebook. Medewerkers zijn met vrijwilligers in gesprek, bijvoorbeeld om de afweging te maken of 

een vrijwilliger samen met een cliënt op pad kan. Ook betrekken zij vrijwilligers actief bij locatie-

activiteiten. En vrijwilligers kunnen samen met medewerkers deelnemen aan trainingen en 

scholing. Omgekeerd leren wij ook van vrijwilligers. In het Vrijwilligersplatform dat in 2014 is 

opgericht denken zij actief mee over manieren om samen te werken. Vrijwilligers krijgen toegang 

tot het digitale kennisplatform Kees dat we begin 2018 lanceren. Zij kunnen dan ook makkelijker 

kennis met elkaar delen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen.  

 

TOP Team Slaadreef 17/19: ‘We willen dat vrijwilligers zich welkom en gewaardeerd 

voelen voor de belangrijke bijdrage die zij leveren. Het afgelopen jaar is door 

omstandigheden de aandacht voor vrijwilligers er wat bij ingeschoten. Dit jaar pakken we 

dat weer actief op. We hebben vrijwilligers uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie. Bij 

belangrijke gebeurtenissen zoals verjaardag, ziekte, rouw en trouw sturen we een kaartje 

of gaan we op bezoek. En we betrekken vrijwilligers bij activiteiten op de locatie. We 

hebben de taken binnen het team verdeeld, zodat vrijwilligers echt de aandacht krijgen die 

we hen willen geven.’  
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Participeren bij bedrijven en maatschappelijke organisaties  

Steeds meer mensen die wij ondersteunen hebben een participatieplek buiten Estinea. Zij werken 

met ondersteuning bij een regulier bedrijf of binnen een maatschappelijke organisatie. Voor een 

deel van de mensen die we ondersteunen hebben we inmiddels een participatieladder ingevuld. In 

2018 gaan we hiermee door om onze visie op werk en activiteiten nog steviger te borgen.  

 

             2017 

                                        

 

Justin over zijn werkplek: ‘Twee jaar geleden vond ik een werkervaringsplek bij Ducona, 

een producent van PET-flessen in Aalten. Hier wordt wel wat van mij verwacht.  

Ik bedien de machines zelfstandig en los problemen zelf op. Sinds kort ben ik in vaste 

dienst. Hoe gaaf is dat!’ 

 

Moeder van Linda: ‘Sinds mijn dochter een participatieplek heeft op basisschool De 

Bosmark, is ze weerbaarder geworden. Ze heeft haar woordje wel klaar al haar iets niet 

aanstaat.’  

 

Celeste over haar werkervaringsplek: “Ik werk in het woonzorgcentrum voor ouderen van 

Careaz. Er werken hier ook andere cliënten van Estinea. Ik doe de boodschappen voor het 

Grand Café.  En ik help in het Grand Café met de servicetaken: koffie en thee maken en 

uitserveren, de kassa bedienen, afwassen en andere voorkomende werkzaamheden. Ik vind 

het fijn dat ik iets voor de ouderen hier kan betekenen!” 

 

TOP team werk en activiteiten Gendringen Ulft: ‘75% van de mensen die werkte 

binnen onze werk en activiteitenlocatie in Gendringen heeft inmiddels een participatieplek 

‘buiten’ gevonden. Voor de overige 25% past dit niet bij zijn of haar ondersteuningsvraag. 
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Enkele voorbeelden van onze participatieprojecten: 

• Bij kinderboerderij Ahof in Aalten hebben mensen met een beperking een 

werkervaringsplek. Ook werkt Estinea hier samen met Figulus en de Bijenvereniging aan 

het belevingsplein waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. 

• Bij borstelfabriek Luva in Aalten levert een groep mensen met een beperking met 

ondersteuning van een begeleider een waardevolle bijdrage in de productie: 

https://www.youtube.com/watch?v=XpkSAcFV7Gs 

• Dierenopvang Centrum Enschede is een algemene voorziening voor inwoners met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen hier met ondersteuning van Estinea werkervaring 

op. 

• Op basisschool De Bosmark doen mensen met een beperking met ondersteuning van een 

begeleider allerlei werkzaamheden. Bijvangst is dat zij meer mensen kennen in het dorp 

waar zij ook wonen. 

 

 

De buitenwereld naar binnen halen 

Een deel van de mensen die we ondersteunen kan door zijn of haar beperking niet meedoen op een 

participatieplek buiten de organisatie. In die gevallen halen we de buitenwereld zoveel mogelijk 

naar binnen. We stellen voorzieningen zoals een vloerprojector en computer met oogbesturing ook 

beschikbaar voor leerlingen van het speciaal onderwijs en peuters van het lokale kleuterdagverblijf, 

zodat er ontmoeting plaatsvindt. En we doen binnen onze locaties voor werk en activiteiten 

eenvoudig inpak- en productiewerk voor bedrijven of maken unieke producten in een atelier.  

 

  
Verwonderpunt Midden in de samenleving: 

De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in 

een sterkere samenleving waar mensen met een 

beperking hun bijdrage aan leveren. Dit zien we terug 

in het aantal lokale relaties en de hoeveelheid kansen 

die we scheppen voor individuele cliënten om mee te 

kunnen doen. En we horen dit terug van onze relaties. 

We vragen ons af in hoeverre we dit op de lange 

termijn ook terug gaan zien in de uitkomsten van de 

POS (domein “sociale integratie”): wordt dit door de 

cliënten ook zo ervaren en wat zeggen de scores? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XpkSAcFV7Gs
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B. Oprechte aandacht 

 

De relatie is de kern van de ondersteuning. We bouwen aan duurzame relaties tussen 

mensen met een beperking, hun familie en medewerkers. We luisteren en kijken goed en 

zijn voortdurend in gesprek om de ander écht te zien en te begrijpen. Hierbij hebben 

medewerkers ook aandacht voor wat dit van henzelf vraagt. Zij zijn bereid om te blijven 

investeren in hun eigen ontwikkeling en die van collega’s. Met verhalen en voorbeelden 

laten we zien hoe ‘oprechte aandacht’ betekenis krijgt. 

 

Dylan haalt weer uit de dag wat erin zit 

Mensen met een ernstige meervoudige beperking kunnen zelf vaak niet of moeilijk aangeven wat 

ze willen of nodig hebben. Door goed te kijken, leren we hen beter kennen. Zo kunnen we écht 

ondersteuning op maat bieden, gericht op het vergroten van hun belevingswereld en het 

versterken van een goed leven. 

 

Mayke, persoonlijk begeleider: ‘Dylan heeft een zeldzame aandoening en we merkten dat 

hij ontzettend veel sliep. De vraag was: slaapt hij omdat hij niet geprikkeld wordt? Is het 

verveling? Of overvragen we hem juist? We wilden weten hoe we hem konden helpen om 

zijn energie zo goed mogelijk te verdelen.’ 

 

Lot, gedragskundige: ‘We hebben voor Dylan een balansboek gemaakt. Dat is er speciaal 

voor cliënten die vaak slaperig zijn, of die juist snel schrikken of gespannen zijn. Dylan is 

met behulp van videobeelden intensief geobserveerd door de gedragsdeskundige, si-

therapeut en communicatiemedewerker. Ook de ervaringen van ouders en begeleiders zijn 

meegenomen. In het balansboek staan tips hoe we Dylan kunnen helpen om vaker en 

langer goed alert en gericht actief te zijn.’  

 

Marije, moeder Dylan: ‘Het geeft ons rust dat alles zó uitgebreid onderzocht is. We weten 

nu bijvoorbeeld dat Dylan ’s avonds veel alerter is. Dus de begeleiders laten hem ’s 

ochtends langer slapen en dagen hem ’s avonds meer uit. We weten ook hoe we hem het 

beste wakker kunnen maken en hoeveel verwerkingstijd hij nodig heeft als je hem iets 

vraagt of aanbiedt. Dylan haalt nu alles uit de dag wat er voor hem in zit!’ 
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Elkaar leren kennen 

We horen vaak dat ouders het prettig vinden dat we bij hen thuis komen om te kijken en 

bespreken wat nodig is aan ondersteuning.  

 

Helly, coördinator intake: ‘Mensen vinden het fijn om in hun eigen omgeving het eerste 

contact te hebben. En wij krijgen zo informatie die helpt om voor een goede overdacht te 

zorgen aan het team waar iemand gaat wonen of werken.’  

 

Gericht werken aan doelen en afspraken 

Medewerkers zijn continu in gesprek met de mensen die zij ondersteunen. In de interne en externe 

audits kwam naar voren dat medewerkers veel aandacht hebben voor de cliënt en de manier 

waarop deze wil worden ondersteund. Het ondersteuningsplan is een middel dat helpt om gericht te 

werken aan doelen en afspraken.  

 

Nieneke, begeleider Prinses Margrietstraat: ‘Ik voer het hele jaar door gesprekken met 

cliënten, zodat ik het direct kan oppakken als iemand aangeeft iets te willen of wensen. 

Meestal voer ik die gesprekken op informele momenten, bijvoorbeeld tijdens het wandelen 

of poetsen. Zo ervaart de cliënt minder druk. Soms observeer ik zelf dat een cliënt iets wil 

en dan maak ik het bespreekbaar. Daarna verwerk ik het in het ondersteuningsplan, zodat 

we er gericht aan kunnen werken.’ 

 

Rianke, begeleider team Hogestraat: ‘In gesprek gaan met de cliënt over het 

ondersteuningsplan doe ik meestal op zijn of haar eigen appartement. Maar soms ook 

gewoon tijdens het doen van de afwas of de was opvouwen. Het gaat erom dat de cliënt 

zich prettig voelt bij de manier waarop je in gesprek bent.’ 

 

Is een doel behaald of zijn er nieuwe doelen, dan wordt het ondersteuningsplan in het systeem 

geactualiseerd.  

Als voorbereiding voor dit kwaliteitsrapport hebben we een steekproef gehouden over hoe de 

medewerkers werken met het ondersteuningsplan, daar zien we terug dat er dagelijks en op een 

geïntegreerde manier gewerkt wordt aan de doelen van het ondersteuningsplan. 

 

Aansluiten bij het communicatieniveau 

We zien in de praktijk dat het nog niet vanzelfsprekend is dat teams de adviseur 

cliëntcommunicatie betrekken als er sprake is van moeilijk verstaanbaar gedrag of het goed 

kunnen aansluiten bij de communicatie mogelijkheden van de cliënt. Teams die dit wel doen, gaan 

samen met de adviseur cliëntcommunicatie op zoek naar manieren en vormen van communiceren 

die beter aansluiten bij de individuele ondersteuningsvraag.  
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Pauline Laan, adviseur cliëntcommunicatie bij Estinea: ‘Een begeleider benaderde mij met 

de vraag hoe zij op een effectievere manier gesprekken kan voeren met iemand die zij 

ondersteunt. De cliënt kon goed over koetjes en kalfjes praten, maar als het persoonlijk 

werd kwam ze er met woorden niet meer uit. Ik heb voorbeelden aangereikt hoe je een 

gesprek kan ondersteunen met tekeningen. De cliënt praat hierdoor makkelijker over 

spannende onderwerpen, krijgt handvaten om bij het gesprek te blijven en geeft het nu zelf 

aan als ze een ‘tekengesprek’ wil.  

 

Soms blijken technische hulpmiddelen een oplossing. Samen met een cliënt, zijn familie, 

begeleider hebben we geïnventariseerd welke hulpmiddelen hem zouden kunnen 

ondersteunen. Voor een jongen die veel snapt, maar van wie het lichaam niet meewerkt, 

was een gesprek voeren erg vermoeiend. Hierdoor dreigde hij te vereenzamen. Nu hij de 

technische hulpmiddelen en communicatiesoftware heeft, bloeit hij weer op. Hij kan een 

gesprekje voeren met mensen die hij ontmoet en vanuit zijn rolstoel skypen en berichtjes 

sturen met beelden. En hij kan zijn grote hobby uitoefenen: naar muziek luisteren!’ 

 

De kracht van de ontmoeting 

Uit de teamreflectie (TOP’s) blijkt dat teams oog en aandacht hebben voor de waarde van het 

netwerk van mensen met een beperking. Vaak blijkt juist het informele contact tijdens een 

gezellige middag belangrijk om elkaar beter te leren kennen en vanuit vertrouwen te gaan 

samenwerken. Teams zoeken naar vormen van ontmoeting die het beste aansluiten bij familie en 

andere betrokkenen. Zij organiseren bijvoorbeeld een (nieuwjaars)borrel, klusmiddag of barbecue. 

Ook sturen veel teams familie en vrijwilligers een nieuwsbrief over wat er speelt op de locatie. 

Belangrijk is om dit te blijven stimuleren en faciliteren, zodat het geen eenmalige activiteiten zijn 

maar een manier van werken als stevige basis voor het “samen doen”.  

 

TOP team Kottenseweg: ‘We werken in de ondersteuning samen met de cliënt en zijn of 

haar familie en vrijwilligers. We proberen samen een netwerk te vormen en maken gebruik 

van elkaars kennis. We informeren elkaar, hebben aandacht voor elkaar en ondersteunen 

elkaar. Als dat nodig is vragen we hierbij ondersteuning van de gedragsdeskundige, 

adviseur zorgprocessen, de manager of andere medewerkers van het centraal bureau.’  

 

In contact en in gesprek 

Het afgelopen jaar hebben we met de organisatie van ontmoetingsmarkten een nieuwe draai 

gegeven aan de jaarlijkse regiobijeenkomsten voor familie/eerste contactpersonen. Familie, 

medewerkers en cliënten gingen hier op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. Mensen 

wisselden ideeën uit of lieten trots zien wat zij geleerd hadden. Eén team gaf op een zeer creatieve 

manier uiting aan hun eigen MOVE-traject met een libdub. Naast deze ontmoetingen informeren we 

cliënten en vertegenwoordigers met ons relatiemagazine, ons cliëntenblad Horizon en onze digitale 

nieuwsbrief HorizonNU. Deze laatste verscheen in 2017 voor het eerst en is een opbrengst van een 

onderzoek waarbij cliënten betrokken zijn over hoe zij geïnformeerd willen worden.  
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Bestuur en toezicht in contact met de organisatie 

Ook met werkbezoeken geven we vorm aan oprechte aandacht, dialoog en reflectie. De bestuurder 

gaat gemiddeld eens per week langs bij locaties, teams en individuele cliënten voor werkbezoeken. 

Dit gebeurt op uitnodiging van cliënten en medewerkers, of op verzoek van de bestuurder zelf. De 

ervaringen tijdens deze werkbezoeken worden gedeeld met medewerkers, managers en raad van 

toezicht en zo nodig ook weer teruggekoppeld. Ook de leden van de raad van toezicht bezoeken de 

locaties, gemiddeld gaan zij eens per half jaar op individueel werkbezoek. Zij geven zelf aan welke 

locatie of regio hun voorkeur heeft en vervolgens wordt een bezoek ingepland. Na afloop worden 

de bevindingen en de ervaringen gedeeld zodat de werkbezoeken een bredere beeldvorming als 

resultaat hebben.  

 

Verder gebruikt de raad van toezicht samen met de bestuurder “verhalen in de boardroom” als 

instrument. Elke vergadering van de raad van toezicht begint met een bezoek van een MT-lid. Deze 

brengt een casus in, dat kan een dilemma zijn of een ervaring. De aanwezigen reflecteren op deze 

casus vanuit verschillende perspectieven. Het doel is om het denken over zo’n dilemma of ervaring 

met elkaar te ontwikkelen en de dialoog te versterken.  

 

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. De bijeenkomst leverde een grote hoeveelheid 

wensen en aandachtspunten die we meenemen in het traject voor de toekomstige koers. Verder 

gaven de gezamenlijke gesprekken verbinding en inspiratie en bewustwording wat het betekent dat 

we samen voor hetzelfde doel staan. 

 

 

Verwonderpunt Oprechte aandacht: 

Het ondersteuningsplan is een middel dat helpt 

om gericht te werken aan doelen en afspraken. 

Medewerkers zijn steeds in gesprek met de 

mensen die zij ondersteunen en werken 

daarmee dagelijks aan de doelen uit het 

ondersteuningsplan. 

Het ondersteuningsplanproces (werken in het 

systeem) wordt door veel medewerkers als 

ingewikkeld ervaren en kan eenvoudiger.  
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C. Vakmanschap 

 

We willen dat mensen met een beperking met veerkracht en eigen regie meedoen in de 

samenleving. Daar is vakmanschap voor nodig. We moedigen medewerkers aan om te 

blijven leren. Met verhalen en voorbeelden laten we zien hoe we betekenis geven aan 

deze kernwaarde. 

 

Ervaren hoe het is om slechthorend te zijn 

Teams van Estinea bepalen zelf hun leervragen om beter aan te kunnen sluiten bij de 

ondersteuningsvragen van cliënten. Het team van de Dr. Huber Noodtstraat wilde, om cliënt Mark 

beter te kunnen ondersteunen, meer gevoel krijgen bij hoe het is om slechthorend te zijn. Zij 

dienden een leervraag in en er werd een ervaringsles georganiseerd, waaraan behalve begeleiders 

ook zus Rixt en een paar medebewoners deelnamen. 

 

Rixt, zus van Mark: ‘Mark is al ruim 48 jaar mijn broer. Maar weten hoe het is om 

slechthorend te zijn en het zelf ervaren, zijn twee verschillende dingen. Ik vond de 

gehoorbeschermers die ik op kreeg irritant en lastig. Het liplezen dat we oefenden viel ook 

niet mee, sommige woorden leken heel veel op elkaar. En het dragen van 

gehoorapparaatjes blijkt ook niet ideaal! Sinds de ervaringsles doe ik mijn best om Mark 

goed aan te kijken als ik met hem praat. Ook maak ik vaker gebaren om te verduidelijken 

wat ik zeg. Ik probeer dat samen met Mark te oefenen, zodat we spelenderwijs meer 

ervaring krijgen.’  

 

Mariëlle, persoonlijk begeleider: ‘Ik vond het zeer waardevol om dit samen te ervaren. 

Begeleiders en medebewoners zien elkaar veel. Als je weet waar je rekening mee kunt 

houden in de omgang met iemand die slechthorend is, is er meer begrip en ontstaan 

minder snel conflicten. We zijn meegenomen in de wereld van Mark. De kennis die ik heb 

opgedaan kan ik meteen toepassen in de dagelijkse ondersteuning.’ 

 

Blijven leren leidt tot meer 

In de TOP’s zien we dat de meeste leervragen van teams gaan over het vergroten van kennis om 

beter aan te sluiten bij individuele ondersteuningsvragen. In totaal kwamen hierover in 2017 68 

leervragen van medewerkers/teams binnen bij de opleidingscoördinator. De leervragen gaan vooral 

over specifieke ondersteuningsvragen: psychiatrie, GGZ, autisme, ontwikkelingsniveau van de 

cliënt, LVB, medicatie, ouder wordende cliënt, verpleegtechnisch handelen, moeilijk verstaanbaar 

gedrag, LACCS en ziektebeelden.  

 
Soms kunnen we scholing niet zo snel faciliteren dat teams bij de start van de ondersteuning alle 

benodigde kennis in huis hebben. We starten de ondersteuning dan wel al, waarbij teams - in 

samenspraak met de gedragsdeskundige en adviseur zorgprocessen - gaandeweg leren. In de 
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praktijk willen we open plekken zo snel mogelijk beschikbaar stellen. We horen terug van sommige 

teams dat hier soms spanning op zit omdat het team nog niet volledig toegerust is voor een 

specifieke ondersteuningsvraag. 

 

Andere leervragen van teams gaan over teamontwikkeling (communicatie, methodisch werken, 

DISC en MOVE). We vertalen de leervragen van teams op maat naar praktijkgerichte scholing. 

Begeleiders leren in de dagelijkse praktijk, tijdens activiteiten die al plaatsvinden.  

 

Daarnaast pakken begeleiders ook leervragen op samen met cliënten en/of hun netwerk. Het 

afgelopen jaar volgden 23 medewerkers/teams samen met cliënten trainingen over vriendschap, 

relaties en seksualiteit, het gebruik van social media, weerbaarheid, leven met een licht 

verstandelijke beperking of een verslaving. Zes keer pakten medewerkers/teams een leervraag 

niet alleen samen met cliënten op, maar ook samen met familie en vrijwilligers. Niet alle 

leervragen van teams komen terecht bij de opleidingscoördinator, sommige teams regelen dit zelf. 

We hebben daardoor geen volledig beeld van wat scholing en trainingen opleveren.  

 

Naast de leervragen die teams zelf indienen bieden we ook verplichte scholing aan. Bijvoorbeeld 

scholing op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen, BHV, ontruiming en het veilig 

toedienen van medicatie. 

 

In deze figuur staan de leervragen van medewerkers én cliënten. 
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Inzet van leercoaches  

Binnen Estinea zijn 45 leercoaches beschikbaar. Deze medewerkers zijn opgeleid om hun specifieke 

kennis en vaardigheden tijdelijk in te zetten voor leervragen van zowel collega-begeleiders, 

mensen met een beperking als vrijwilligers/netwerk. Leercoaches doen dit horizontaal, als extra 

taak naast hun reguliere werk als begeleider. Zij werken volgens het principe train-de-trainer.  

Zij helpen medewerkers en individuele cliënten op locatie, maar begeleiden ook groepen.  

 

Onderwerpen waar leercoaches voor zijn ingezet zijn bijvoorbeeld gebarentaal, het sociaal netwerk, 

autisme, LACCS, ervaar het maar, LVB, ouder wordende cliënt, ontruiming, omgaan met 

weerstand/agressie, psychiatrische ziektebeelden en zelforganisatie. 

 

Kijkje in andermans keuken 

Ambulante teams hebben zelf het initiatief genomen om regelmatig kennis met elkaar te delen. 

Een aantal keer per jaar gaan afgevaardigden van deze teams met elkaar in gesprek over dingen 

waar zij tegen aanlopen in hun werk. Dit leidt ertoe dat medewerkers niet zelf het wiel gaan 

uitvinden, maar al bedachte oplossingen breed toepassen. En op een woonlocatie waar meerdere 

woningen bij elkaar staan, houden medewerkers regelmatig ‘huisjesoverleg’.  

Deze goede ervaringen brengen ook anderen in beweging. Enkele medewerkers van werk en 

activiteiten onderzoeken hoe zij actiever kennis kunnen delen. En medewerkers van woonlocaties 

nemen vaker met een open blik een kijkje in andermans keuken en laten zich verrassen door wat 

ze daar tegenkomen. Ook gaan medewerkers uit het primaire proces in gesprek met medewerkers 

van ondersteunende diensten. Zij krijgen zo meer begrip voor elkaars werk, wat het makkelijker 

maakt om in gesprek te gaan over het vereenvoudigen van werkprocessen.  

Tot slot organiseren we in de regio’s regelmatig bijeenkomsten voor medewerkers om de 

deskundigheid en het eigenaarschap van medewerkers te vergroten. Zo zijn er in 2017 in diverse 

regio’s bijeenkomsten voor medewerkers geweest over hoe we met verzuim omgaan.  

 

Kennisplatform Kees 

De afgelopen maanden is fors geïnvesteerd in 

de ontwikkeling van ons digitale kennisplatform 

Kees. Dit is in april 2018 geïmplementeerd. 

Met dit kennisplatform moedigen we 

medewerkers op een laagdrempelige manier aan en faciliteren om kennis met elkaar te delen. Zij 

kunnen hier vragen stellen aan iedereen binnen de organisatie en zelf reageren op vragen van 

anderen. Ook is alle informatie die zij nodig hebben om hun vak te kunnen uitoefenen eenvoudig 

op het platform te vinden. Teams kunnen binnen Kees informatie delen in hun eigen groepen en er 

zijn groepen rond specifieke thema’s. Het kennisplatform Kees is van en voor medewerkers en 

vrijwilligers en vervangt het huidige intranet. 
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Even stilstaan brengt je verder  

Medewerkers krijgen en nemen de tijd om regelmatig even stil te staan. Tijdens verschillende 

projecten, bijeenkomsten en inspiratiesessies (onder andere MOVE, veiligheid en samen op weg 

naar vrijheid) zijn we tegen gekomen dat dit veel oplevert. Medewerkers ervaren ruimte om zich 

kwetsbaar op te stellen en in alle openheid met elkaar in gesprek te gaan over soms moeilijke 

onderwerpen. Dat levert het beste resultaat op voor het borgen van nieuwe werkwijzen.  

 

Renate, begeleider werk en activiteiten: ‘We hebben in de MOVE-sessies met elkaar 

besproken hoe we ons werk binnen werk en activiteiten methodischer kunnen organiseren. 

We hebben elkaar beter leren kennen en spreken meer naar elkaar uit wat we willen 

bereiken. Ik weet zeker dat dit cliënten en het team nog veel gaat brengen.’  

 

Bibiana, begeleider wonen: ‘In ons MOVE-traject hebben we oude patronen doorbroken en 

een gezamenlijke visie ontwikkeld op hoe we willen werken. We houden die visie levend 

doordat steeds één teamlid tijdens een overleg in de gaten houdt of we ons aan onze 

afspraken houden. We hebben ook meer aandacht voor elkaar, vragen vaker ‘hoe was je 

dag, wat vond je lastig?’. Als team zijn we enorm gegroeid.’ 

 

 

 

 



 

27 
 

Teams ervaren werkdruk 

Sommige teams geven aan dat zij werkdruk ervaren. Uit de laatste medewerkersraadpleging 

(2015) blijkt dat medewerkers ervaren dat de werkdruk is toegenomen (32% ten opzichte van 

29,9% in 2012). De oorzaken die zij benoemen zijn verschillend: hoog verzuim in het team, veel 

nieuwe collega’s, complexe casuïstiek rondom cliënten of een verkeerde match met een 

medewerker en het team. Als medewerkers werkdruk ervaren, geven zij prioriteit aan het 

ondersteunen van cliënten. Administratie taken blijven dan vaak liggen, wat nog weer extra druk 

kan opleveren.  

 

Deze resultaten komen uit de medewerkersraadpleging 2015. 

 

 

 

 

 
 

Regiomanagers zijn naar aanleiding van de scores met teams in gesprek gegaan over  

verbeteracties om de werkdruk te verminderen. Het aantal administratieve taken is in de afgelopen 

jaren licht verminderd. Ook de ‘VeiligPlus-aanpak’ is een concrete verbeteractie. En we geven 

teams nadrukkelijker ruimte om eigen keuzes te maken in het verminderen van de werkdruk, 

afhankelijk van de situatie. Het blijft aandacht vragen om ook tussentijds te evalueren met 

medewerkers hoe zij de werkdruk ervaren. Tijdens de medewerkersraadpleging van 2018 hopen 

we het effect te zien van de inspanningen van de afgelopen jaren.  

 

Blik op verzuim 

In 2017 zijn er regiobijeenkomsten gehouden over verzuim. Centrale vraag was: hoe kunnen we er 

met elkaar voor zorgen dat het verzuimpercentage daalt? Medewerkers uit verschillende teams zijn 

hierover samen met hun regiomanager en P&O-adviseur in gesprek gegaan. De visie op verzuim is 

gedeeld, de rollen en verwachtingen binnen de teams over verzuim zijn besproken en er zijn 

ideeën en suggesties besproken over hoe we kunnen inzetten op het voorkomen van verzuim. In 
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de grafiek hieronder is te zien dat alle inspanningen die we hebben gedaan, hebben geresulteerd in 

een daling van het verzuim in 2017.  

 

 

 

Een toename van het verzuim heeft direct gevolgen voor de continuïteit van de ondersteuning en 

voor de werkdruk die collega’s ervaren. We blijven daarom fors inzetten op het verminderen van 

verzuim. We willen meer maatwerk bieden om duurzame inzetbaarheid voor medewerkers in alle 

leeftijdscategorieën te bevorderen. We investeren in een fit & vitaal-programma voor medewerkers 

en cliënten.  

 

 

 

 

  

 

Verwonderpunt Vakmanschap 

We vragen ons af hoe we kunnen verbeteren  dat 

teams tijdig toegerust zijn bij nieuwe  

ondersteuningsvragen. Hoe komt het dat we soms nog 

geen goed aanbod hebben als de  ondersteuning wordt 

gestart? Luisteren we dan wel voldoende naar elkaar? 

Voelen teams zich voldoende serieus genomen? En, 

andersom, zijn teams voldoende assertief in het 

formuleren van wat zij nodig hebben? Want onze 

organisatie is ingericht op de aanname dat zij deze 

verantwoordelijkheid aankunnen. Het is belangrijk om 

te achterhalen welk niveau we hebben voor dit 

samenspel, en waar we hierin nog moeten investeren.  
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D. Eigen regie 

 

De manier waarop cliënten, ouders en medewerkers eigen regie voeren en ervaren, is 

zeer verschillend. Samen zoeken we naar manieren om ieders invloed en 

keuzemogelijkheden te versterken. Zo kunnen mensen zelf verantwoordelijkheid nemen 

en sturing geven aan hun leven. Met verhalen en voorbeelden laten we zien hoe we 

betekenis geven aan ‘eigen regie’. 

 

Meer zelfvertrouwen door Spelen 

Sinds vorig jaar neemt een groep mensen met een beperking iedere dinsdag deel aan het project 

Spelen in buurtcentrum het Borchuus in Varsseveld. Zij worden begeleid door twee medewerkers 

van Estinea.  

 

Theo, begeleider Spelen: ‘We dagen mensen uit om te laten zien wat zij in zich hebben. 

Niet door teksten uit te spreken, maar vooral door dingen uit te beelden. Zij krijgen 

hierdoor meer zelfvertrouwen en verleggen hun grenzen. En dat levert hen in het 

dagelijkse leven veel op.’ 

 

Dorien, deelnemer Spelen: ‘Ik zou stik chagrijnig zijn als ik niet meer zou kunnen spelen. 

Ik was niet meteen enthousiast om mee te doen, dacht ‘dat durf ik nooit’. Ik ben het toch 

gaan doen en merkte dat anderen die faalangst ook hadden. Tijdens het spelen kan ik 

mezelf zijn en ondertussen leer ik een heleboel. Vroeger als iets een keer anders ging dan 

normaal, sloeg de paniek toe. Nu kan ik dingen loslaten. We zijn als groep echt vrienden 

geworden. We zijn losser met elkaar en spelen steeds beter samen. Hierdoor vind ik het 

makkelijker om mezelf aan anderen te laten zien.’  
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Leren en ontwikkelen op maat 

In het afgelopen jaar hebben bijna tachtig mensen die wij ondersteunen meegedaan aan trainingen 

en cursussen. Zo’n 25 van hen deden dit samen met een medewerker of iemand uit hun netwerk. 

 

Erna, coördinator leerprogramma cliënten: ‘Het samen volgen van de 

weerbaarheidstraining Deurtje Open, Deurtje Dicht levert altijd veel op. Het vertrouwen in 

je zelf wordt sterker, waardoor je ook een beter beeld krijgt van jezelf en je kwaliteiten. En 

daardoor ben je in staat om te leren om met andere mensen om te gaan. En leer je 

bijvoorbeeld ook om ‘sorry’ te zeggen. Hierdoor sta je dichter bij andere mensen, wat een 

positief effect heeft op de relatie met medebewoners. 

 

In Twente hebben cliënten voor het eerst zelf een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan een 

cursus Die ken ik om hun netwerk te versterken. Dit leverde zes aanmeldingen op, terwijl een 

eerder verzoek via de teams geen aanmeldingen opleverde. De komende jaren willen we nog meer 

mensen prikkelen en stimuleren om deel te nemen aan het leerprogramma. Onder andere door hen 

persoonlijk uit te nodigen en de afhankelijkheid van anderen te verminderen. Naast trainingen en 

cursussen gaan we ook andere werkvormen aanbieden, zoals werkboeken in combinatie met apps, 

filmpjes en andere leermiddelen. Teams kunnen deze op een laagdrempelige manier op hun locatie 

inzetten bij leervragen van cliënten. Ook besteden we aandacht aan een goede opvolging. 

Regelmatig vragen cliënten zelf om terugkombijeenkomsten, nadat ze hebben deelgenomen aan 

een training. Die opvolging bieden we zolang als nodig is om het geleerde daadwerkelijk te kunnen 

verankeren. 

 

Invloed op organisatieniveau  

We vinden het belangrijk dat de mensen die wij ondersteunen invloed hebben op  de ondersteuning 

die wij bieden en op de ontwikkeling van de organisatie. Binnen Estinea is een cliëntenraad actief. 

Zowel ouders/vertegenwoordigers als cliënten maken hier deel van uit. De dertien leden behartigen 

de belangen van iedereen die ondersteuning krijgt van Estinea. De raad heeft een onafhankelijk 

voorzitter en krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De leden van de cliëntenraad 

hebben vijftien keer per jaar overleg en praten minimaal zeven keer per jaar met de raad van 

bestuur over het beleid, de organisatie en de kwaliteit van de ondersteuning.  

 

Medewerkers hebben invloed op organisatie- en personeelsbeleid. Op organisatieniveau gebeurt dit 

in de ondernemingsraad. De elf leden van de raad behartigen de belangen van alle medewerkers 

van Estinea. Zij vergaderen tien keer per jaar en overleggen elke twee maanden met de raad van 

bestuur 

 

Twee keer per jaar schuiven twee leden van de raad van toezicht aan bij zowel de cliëntenraad als 

de ondernemingsraad.  
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Leden van de cliëntenraad en de ondernemingsraad nemen ook met regelmaat deel aan 

themasessies met MT-leden en leden raad van toezicht. Zo ontmoeten we elkaar, zijn we in 

gesprek en samen in ontwikkeling. 

 

Zeggenschap op locaties 

Mensen die bij ons wonen en werken, praten mee over de gang van zaken op locaties. Dat gebeurt 

vooral op natuurlijke momenten, zoals tijdens de maaltijd of het koffie drinken. Daarnaast 

organiseren alle locaties minimaal een keer per jaar een locatieoverleg. Cliënten en/of hun 

vertegenwoordigers en begeleiders praten dan met elkaar over onderwerpen die iedereen binnen 

de locatie aangaan. Uit de TOP’s blijkt dat teams op verschillende manieren vorm geven aan dit 

overleg. Op sommige locaties bepalen cliënten zelf hoe vaak het locatieoverleg plaatsvindt, wat ze 

bespreken en waarover ze afspraken maken. Op andere locaties bereidt het team samen met 

cliënten bespreekpunten voor en krijgen cliënten ondersteuning om de afgesproken acties op te 

pakken. In de meeste gevallen nemen teams zelf nog het initiatief voor het organiseren van een 

locatieoverleg. Op locaties waar mensen met een ernstige meervoudige beperking wonen, hebben 

begeleiders het locatieoverleg met ouders/vertegenwoordigers om cliënten een stem te geven. 

 

TOP team Vondelstraat: ‘We hebben het MOVE-traject samen met cliënten gedaan en 

daar zijn al leuke dingen uitgekomen. We hebben nu bijvoorbeeld een ronde tafel omdat 

een cliënt zich steeds aan de hoeken stootte. En we gebruiken andere pictogrammen. Wat 

álle cliënten nog heel graag willen is een binnentuin. We merken dat het goed is om 

cliënten te betrekken bij zaken die over de locatie gaan en niet te veel van hen over te 

nemen. Dit was een goed leerproces voor ons.’  

 

In 2017 is onderzoek gedaan binnen en buiten de organisatie naar inspirerende werkvormen voor 

zeggenschap op locaties. Cliënten van een aantal locaties geven aan liever iets met elkaar te doen 

dan ‘officieel’ met elkaar in gesprek te zijn. Ook begeleiders ervaren dat cliënten op informele 

momenten makkelijker in gesprek gaan. In 2018 delen we de verzamelde werkvormen via het 

online kennisplatform Kees. Taakfunctionarissen cliëntmedezeggenschap kunnen deelnemen aan 

een workshop waarin zij kennismaken met nieuwe materialen, die ondersteuning bieden bij het 

bespreken en verkennen van gespreksthema’s op locaties.  

 

Inspiratiesessie Samen op weg naar vrijheid 

In 2017 hebben we een inspiratiesessie gehouden over vrijheidsbeperkingen voor zowel 

medewerkers, cliënten als vertegenwoordigers. De dag “Samen op weg naar vrijheid” is samen met 

Vilans georganiseerd. Tijdens een escaperoom, lagerhuisdebat en pubquiz gingen alle betrokkenen 

met elkaar in gesprek. Het resultaat is dat medewerkers zich bewuster zijn van wat 

vrijheidsbeperkingen voor de cliënt betekenen. Na de inspiratiesessie heeft iedere locatie een 

OEPSJE-kalender ontvangen, met iedere week een nieuwe spreuk over vrijheidsbeperkingen. 
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Medewerkers geven aan dat zij hierdoor aangespoord worden om na te denken over het toepassen 

van vrijheidsbeperkingen, bijvoorbeeld het aanhouden van een vast dag- en nachtritme. 

 

Kracht van ouders benutten 

Estinea ondersteunt meerdere ouderinitiatieven. Ouders die de zorg voor hun kind over moeten 

dragen aan een ander, hebben als geen ander een helder beeld hoe die zorg eruit moet zien. Soms 

zijn we betrokken vanaf het begin en ondersteunen we een ouderinitiatief gedurende het hele 

ontwikkeltraject. Een andere keer benaderen ouders ons pas als zij een partij zoeken voor het 

leveren van de zorg. In Hengelo ondersteunt Estinea  het ouderinitiatief Tandem bij het opzetten 

van een woonvoorziening voor hun kinderen. In de zomer van 2018 wordt de locatie opgeleverd. 

Deze toekomstige woonplek voor de kinderen is een mooi resultaat van jarenlange investering van 

beide kanten in de relatie.  

 

Robert Wolters, ouder: ‘We willen zelf de plek kiezen waar onze kinderen gaan wonen en 

zelf beslissen over de zorg. Estinea helpt ons om dit van de grond te krijgen. Als ouders 

doorlopen we het hele proces mee, we zijn er mede-eigenaar van. De bouw van een 

geschikte woonlocatie is inmiddels in volle gang. Nu buigen we ons als ouders over de 

inrichting, de financiële zaken en het organiseren van de zorg. Ook daar ondersteunt 

Estinea ons bij.’ 

 

Ouderinitiatief Het Zevenhuis in Varsseveld opende in 2003 al zijn deuren. 

 

Joop ter Braak, ouder: ‘We bespreken elke twee maanden welke wensen er zijn, 

bijvoorbeeld voor het organiseren van een activiteit of vakantie. Maar ook hoe het gaat met 

huishoudelijke zaken en de financiën. Als er een appartement vrijkomt hebben we als 

ouders de ruimte om zelf een nieuwe bewoner aan te dragen. Ook zitten we in de 

sollicitatiecommissie als er een vacature is. We hebben nog nooit het gevoel gehad dat we 

onze zeggenschap kwijt zijn.’ 

 

De samenwerking met een ouderinitiatief leidt niet altijd tot een tastbaar resultaat. Met een ander 

ouderinitiatief hadden we ook een intensieve zoektocht naar aanleiding van hun “Woondroom”. In 

2017 kwamen deze ouders tot de conclusie dat zij en hun kinderen minder gezamenlijke wensen 

hadden dan ze bij aanvang dachten. Het initiatief is op hun verzoek beëindigd na een aantal 

logeerweekenden.  

 

Ervaringsdeskundigen Team Samen Sterk  

In de ondersteuningsrelatie zijn mensen met een beperking vaak afhankelijk van een begeleider, of 

van anderen op wie zij regelmatig een beroep doen voor hulp. Deze (onbewuste en onbedoelde)  

machtsverhouding willen we verkleinen door te werken met ervaringsdeskundigen. In 2014 is een 

aantal cliënten door het LFB opgeleid tot ervaringsdeskundige. In eerste instantie met als doel om 

als co-trainer een rol te vervullen in het scholingsprogramma voor cliënten. Maar de  
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ervaringsdeskundigen wilden en doen meer. Zij gaan op werkbezoek, geven presentaties en 

workshops. Inmiddels zijn er tien ervaringsdeskundigen zeer actief in Team Samen Sterk 

Achterhoek en Team Samen Sterk Twente.  

 

Catharina, Lies en Lisa van Team Samen Sterk: ‘Wij praten en denken vanuit onze eigen 

levenservaring op allerlei plekken mee over hoe mensen met een beperking hun talenten 

kunnen inzetten. Dat doen we binnen Estinea, maar ook op scholen, bij andere 

zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en bedrijven. We merken dat zo 

meer begrip ontstaat en dat anderen gaan inzien dat mensen met een beperking gewoon 

mee kunnen doen.' 

 

 

 

Meer zeggenschap en regelruimte medewerkers 

Bij Estinea werken we al twintig jaar met zelfsturende teams. Onze ervaring is dat dit voortdurend 

onderhoud vergt: zelfsturing is nooit af!  

De afgelopen twee jaar hebben meerdere teams geëxperimenteerd met de benodigde en gewenste 

zeggenschap en regelruimte. Deze vorm van reflectie heeft bewustzijn opgeleverd. In de TOP’s zien 

we dat teams blijvend aandacht hebben voor het versimpelen van werkprocessen, zelf roosteren, 

vitaliteit van medewerkers en een goede samenwerking met ondersteunende afdelingen en 

functionarissen. Meer dialoog heeft ook al praktische resultaten opgeleverd. Zo zijn teams actiever 

betrokken bij de selectie van nieuwe medewerkers en zetten zij zelf flexaanvragen uit. Teams 

houden geen energiestanden en hygiënechecklijsten meer bij als dat geen meerwaarde heeft. 

Medewerkers hebben meer mogelijkheden om thuis te werken (mail, ESS, intranet en Cura).  
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De uitkomsten van de pilotperiodes hebben inmiddels geleid tot het organisatiebreed 

vereenvoudigen van processen en werkwijzen. 

 

Beeldbellen  

Ambulante teams van Estinea werken met beeldbellen om de zelfredzaamheid en eigen regie van 

de mensen die zij ondersteunen te vergroten. Na een succesvol verlopen pilot in Winterswijk met 

beeldbellen via de iPad, is in 2016 het beeldbellen in alle ambulante teams ingevoerd. Inmiddels 

maken ruim 70 van de 211 ambulante cliënten gebruik van beeldbellen. Uit de eindevaluatie van 

de pilot eind 2016 bleek dat beeldzorg de zelfredzaamheid en regie van cliënten vergroot door een 

andere invulling van de begeleiding. In de dagelijkse praktijk zien we echter dat dit type innovatie 

nog geen daadwerkelijke doorbaak geeft. Wij faciliteren nog geen 24 uurs bereikbaarheid en de 

gebruikelijke werkwijzen (in dit geval de planningen van de teams) blijven leidend. Dit blijft een 

aandachtspunt.  

 

Open mijn wereld  

Estinea heeft in 2016 vijf computers met oogbesturing en vijf vloerprojectoren aangeschaft. 

Mensen met een ernstige meervoudige beperking kunnen hiermee spelenderwijs vaardigheden 

ontwikkelen die hen helpen om beter te bewegen, effectiever te communiceren en contact te 

maken met anderen. De aanschaf van de computers en vloerprojectoren werd mogelijk gemaakt 

door het wervingsproject ‘Open mijn wereld’ van Stichting Vrienden van Estinea. Cliënten hebben 

er veel baat als zij regelmatig gebruikmaken van het oogbesturingssysteem:  

 

Lianne, moeder van Milan: ‘Milan kijkt bijvoorbeeld naar een plaatje, dat steeds op een 

andere plek op het scherm verschijnt. Als hij gericht naar dat plaatje kijkt, verdwijnt het. 

Doordat hij verschillende spellen kan spelen, ervaart hij steeds opnieuw dat hij met zijn 

ogen iets kan veranderen. Ik merk dat hij daar ook op andere momenten iets mee doet. Hij 

geeft actiever aan wat hij wil of als hij het ergens niet mee eens is.’ 
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Verwonderpunt Eigen Regie 

Over leren van cliënten: het valt op dat wanneer 

cliënten rechtsreeks aangeschreven worden voor 

cursussen, er meer aanmeldingen komen dan wanneer 

we dit via de begeleiders verspreiden.  

Cliënten zijn vaak nog afhankelijk van anderen om al dan  

niet een ontwikkelbehoefte te signaleren. We willen die 

afhankelijkheid verminderen door cliënten rechtstreeks en 

persoonlijk te informeren en met hen te communiceren. 

Zo willen we hen prikkelen en stimuleren om deel te 

nemen aan het leerprogramma. Door vervolgens het 

leerprogramma zoveel mogelijk gezamenlijk aan te 

bieden aan cliënten en begeleiders verwachten we dat er 

over en weer verdere bewustwording komt over de 

ontwikkelmogelijkheden.   
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Bestuurlijke reflectie 

 

De eerste gedachte die opkomt wanneer ik reflecteer op dit rapport is: wat een schat aan 

informatie komt er vrij als je op een andere manier op zoek gaat naar kwaliteit! En ten tweede: 

wat hebben we al veel lichtjes om ons bij te schijnen op deze zoektocht. 

Over de hele linie zien we onze kernwaarden terug in ontwikkelingen en zien we dat dit resultaten 

oplevert bij individuele cliënten. Dat is waar het om draait en waarvoor we het doen! 

 

Estinea gaat bij de ondersteuning van cliënten al jaren uit van de domeinen van Shalock. Dat 

maakt dat we het uitgaan van de “hele mens”, en niet alleen zijn of haar beperking, dit is sterk 

verankerd in ons dagelijkse doen en laten. In dit kwaliteitsrapport zie je dit terug: het gaat over 

het welbevinden, levensbreed, op alle domeinen. Het gaat niet om wat je niet kunt, maar om wat 

je kansen en talenten zijn en wat je nog zou kunnen ontwikkelen. Mensen “verblijven” niet bij ons, 

maar wonen individueel en hebben daarbij zoveel mogelijk eigen keuze hoe zij dit invullen. In lijn 

met waar zij zich prettig bij voelen en wat voor hen belangrijk is: wat maakt jou gelukkig? 

Landelijk is hier nu onder de noemer “positieve gezondheid” de laatste jaren veel aandacht voor. 

Wij mogen best meer laten zien hoe ver we hier al mee zijn en wat dit oplevert! 

 

Om dat beter te kunnen laten zien, merkten we bij het opstellen van dit rapport dat we andere 

vragen moeten gaan stellen. En dat we deze ook door het jaar heen moeten stellen. We hebben nu 

bijvoorbeeld informatie over de inzet van leercoaches en de ontwikkelbehoeften van cliënten, die 

eerder niet op tafel kwam. Terwijl dit heel waardevol kan zijn voor het verder verbeteren.  

Het is ook lastig om sommige uitkomsten zichtbaar te maken omdat we vanuit de systemen nog 

weinig informatie gebruiken over de cliëntbeleving (POS). Met andere woorden: de data zijn er wel 

maar we analyseren ze nog onvoldoende.  

 

Trots ben ik ook op hoe we binnen de organisatie steeds meer vanzelfsprekend met elkaar 

reflecteren op wat er echt belangrijk is, maar ook op wat we spannend vinden. Kwetsbaar mogen 

zijn en open het gesprek met elkaar voeren, hoe mooi is het als je met elkaar ervaart dat je daar 

weer stappen verder in komt. Wanneer medewerkers de tijd nemen en hebben om samen stil te 

staan, levert dit het meest op. Dit kan zijn over openheid naar elkaar toe, kwetsbaarheid, 

veiligheid, begeleidingsvragen maar ook over het aangaan van eigenaarschap. Dat biedt ook gelijk 

de beste kansen voor een succesvolle implementatie en borging van nieuwe werkwijzen.  

Dit zien we bijvoorbeeld in de MOVE-trajecten, en bij de teams die samen in gesprek gingen over 

veiligheid. Medewerkers ervaren ruimte om zich kwetsbaar op te stellen en in alle openheid met 

elkaar in gesprek te gaan over soms moeilijke onderwerpen. Daar is ook voor nodig dat we op alle 

niveaus erkennen dat deze onderwerpen moeilijk zijn, dat niet alles maakbaar is en we risico’s 

moeten accepteren. Een veilig teamklimaat ontstaat wanneer we de voorwaarden scheppen om dit 

gesprek op alle niveaus te voeren en deze kwetsbaarheid overal zichtbaar maken.  

 

Beatrijs van Riessen, raad van bestuur 
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Interne dialoog, raad van bestuur in gesprek met: 

 

Cliëntenraad 

Op 19 maart is het kwaliteitsrapport van Estinea besproken met de cliëntenraad. De cliëntenraad 

van Estinea bestaat uit zowel cliënten als wettelijk vertegenwoordigers. Omdat het 

kwaliteitsrapport redelijk uitgebreid is, is dit aan de hand van een aantal vooraf opgestelde vragen 

in de cliëntenraad besproken. De vragen aan de hand waarvan het kwaliteitsrapport is besproken, 

zijn ontleend aan het kwaliteitsrapport en komen ook terug in het kwaliteitsrapport. 

 

De driehoek cliënt, netwerk en professional neemt bij Estinea een belangrijke plaats in. Cliënten 

geven aan dat zij over het algemeen tevreden zijn over hoe de medewerkers omgaan met de 

driehoek. Afspraken hierover worden ook goed vastgelegd in het ondersteuningsplan. Soms zijn er 

wel verschillen tussen begeleiders. De ene begeleider doet dit beter dan de andere begeleider en 

de begeleiders zitten niet altijd op een lijn. Iedereen doet wel zijn best en als het een keer wat 

minder goed gaat, kunnen de cliënten het met de medewerkers daar wel over hebben. 

Vertegenwoordigers geven soms aan dat zij zaken van de cliënt horen, die zij liever van de 

begeleider hadden gehoord. Voor cliënten kan dit soms spanningen opleveren. Begeleiders hebben 

niet altijd hetzelfde beeld van de cliënt als een ouder. Maar ook hier kunnen ouders het goed met 

begeleiders over hebben. 

 

In het persoonlijke ondersteuningsplan zijn alle dagelijkse zorg- en begeleidingsafspraken 

omschreven. Cliënten geven aan dat ze het soms pijnlijk vinden om zaken uit het verleden steeds 

weer terug moeten lezen. Sommige cliënten geven aan dat het plan soms ook meer een plan van 

Estinea is dan een plan van henzelf. Wel geven cliënten aan dat zij hier goed met begeleiders over 

kunnen praten. Ze kunnen wensen goed kenbaar maken. Het POS gesprek vinden zij soms veel 

lijken op een ondersteuningsplan bespreking. Sommige cliënten ervaren dit een beetje als 

dubbelop. Vertegenwoordigers geven aan dat soms niet alle afspraken goed in het 

ondersteuningsplan worden vastgelegd en ze nog wel eens aan de bel moeten trekken. Dit is met 

name het geval met onderwerpen over de dagelijkse verzorging. Vertegenwoordigers geven ook 

aan dat soms zaken met betrekking tot persoonlijke verzorging door begeleiders over het hoofd 

worden gezien, als dit niet duidelijk in het ondersteuningsplan is beschreven. Zij geven aan dat het 

bieden van goede zorg meer is dat het correct uitvoeren van een ondersteuningsplan. 

 

Ontwikkeling van cliënten is belangrijk binnen Estinea. Daarom worden er diverse cursussen aan 

cliënten aangeboden waar soms ook medewerkers aan meedoen. De cliënten waarderen de 

cursussen, die Estinea biedt, positief. Ze vinden het ook leuk dat medewerkers meegaan. Zo kun je 

samen leren. Wat ook gebeurt is dat een of twee cliënten van een locatie naar een cursus gaan en 

daar dan over praten met andere cliënten. Zo komt er een gesprek op gang waar iedereen wat aan 

heeft, zonder dat alle cliënten naar de cursus hoeven te gaan. Cliënten helpen elkaar. De cliënten 

en vertegenwoordigers geven aan dat de begeleiding goed geschoold is om de cliënt goed te 

begeleiden, maar dat het wel belangrijk is dat er continu bijscholing plaatsvindt. 
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Estinea vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf de regie hebben over hun eigen leven. 

In de begeleiding zet Estinea daar dan ook zoveel mogelijk op in. Sommige cliënten geven aan dat 

ze bijna alles zelf regelen. Zij ervaren dan ook veel eigen regie. Vertegenwoordigers geven aan dat 

de eigen regie van cliënten soms wat overschat kan worden en cliënten dat niet altijd aankunnen, 

wat kan leiden tot teleurstelling. Eigen regie op maat is belangrijk. Andere cliënten geven aan dat 

de begeleiding veel voor hen regelt, zonder dit met hen af te stemmen. Soms maken cliënten 

zichzelf ook wat afhankelijk van begeleiders. Het is belangrijk dat begeleiders hier oog voor 

hebben. 

 

Over het algemeen vinden cliënten en vertegenwoordigers dat het kwaliteitsrapport een goede 

weergave geeft van de zorg die Estinea biedt. Het staat goed op papier, maar soms is de praktijk 

weerbarstiger. Niet alles gaat altijd goed. Wel zijn begeleiders goed aanspreekbaar, zodat zaken 

kunnen verbeteren. 

 

Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad herkent zich in de inhoud van het kwaliteitsrapport, maar ziet ook zeker nog 

verbeterpunten. Het rapport geeft een positief beeld, dit klopt ook wel, maar het is belangrijk om 

te blijven erkennen welke inspanning hier van alle betrokkenen voor nodig is om dit te bereiken en 

te behouden.  

In het rapport zien we graag meer aandacht en erkenning voor dat incidenten soms best heel 

ingewikkeld en intensief zijn voor medewerkers. Maar ook de impact die het kan hebben op een 

medewerker. Medewerkers verrichten veel inspanningen om de ondersteuning in goede banen te 

leiden. Er zijn positieve ervaringen over de nazorg die aan een medewerker gegeven wordt bij een 

incident, dit mag ook best in het rapport beschreven staan.  

Wij vragen ons af of alle medewerkers hun verantwoordelijkheid pakken bij het houden van een 

POP gesprek. De basis voor het kunnen voeren van een POP gesprek staat of valt met de ervaren 

veiligheid binnen het team.  Hoe is de borging geregeld voor medewerkers die het moeilijk vinden 

om hier hun eigen verantwoordelijkheid in te pakken? Zodat iedere medewerker in ieder geval eens 

in de twee jaar een POP gesprek heeft?  

Bij vrijwilligers is het goed om te benoemen dat het vinden van vrijwilligers inspanning kost van 

medewerkers, vooral wanneer het gaat over specifieke doelgroepen.  

Wij zien dat het integreren van wonen en werk en activiteiten in één ondersteuningsplan ook een 

schaduwkant heeft.  In het kader van privacy, waarbij je uitgaat dat je alleen beschikt over de 

informatie die je nodig hebt,  is het bij sommige onderdelen voor de cliënt niet wenselijk dat de 

andere partij ook inzicht heeft in het ondersteuningsplan.  

In het rapport is aandacht voor de ervaren werkdruk. Wij merken dat er een heel groot verschil 

van werkdruk is voor medewerkers die bijvoorbeeld bij EMB cliënten werken of bij ambulant 
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wonen. Qua tijd voor oprechte aandacht voor de cliënt. Hoe kan dit gelijkwaardiger worden 

getrokken, zodat er meer balans is? 

 

Visie raad van toezicht 

Als het gaat over kwaliteit vindt de raad van toezicht beelden en verhalen belangrijker dan cijfers. 

Vooral de ervaringen van cliënten doen ertoe. Daarom vinden we deze nieuwe vorm van 

rapporteren goed. Het geeft een beeld van wat er goed gaat, hoe we dat doen en wat er beter kan. 

In die zin waardeert de raad de openheid van onze organisatie.  

Het blijft boeiend om erachter te komen waardoor de cliënt tevreden is. Dat kan als we de cliënt 

met levensgeluk nog meer dan nu als uitgangspunt van ons verhaal nemen. De raad heeft aan de 

bestuurder voorstellen gedaan om dit rapport in die richting verder te ontwikkelen.  
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Externe visitatie  

Samen met een afvaardiging van de organisatie Frion (Zwolle) hebben wij de externe visitatie 

gehouden, met actieve deelname vanuit RvT, OR, CR, MT en raad van bestuur. Dit was een zeer 

waardevolle bijeenkomst. We hebben elkaar een spiegel voor kunnen houden met als opbrengst 

positieve punten, tips en verwonderpunten.  

 

Reactie Frion op ons rapport: 

‘Mooi dat jullie de kernwaarden gebruiken als kapstok bij de verhalen in het kwaliteitsrapport. Dit 

maakt ook duidelijk hoe de cliënten midden in de samenleving staan en bewegen. Verder viel ons 

op hoe jullie een verbinding leggen in het samen leren van cliënten en begeleiders. Maar ook het 

podium dat vrijwilligers krijgen en de verhalen die dit oplevert. Verder valt op hoe jullie omgaan 

met vrijheidsbeperkingen’. 

Een verwonderpunt dat Frion ons meegeeft is dat men zich afvraagt hoe de verschillende 

instrumenten voor reflectie van medewerkers zich tot elkaar verhouden:  

‘wat is de samenhang en wat zijn de verbindingen? Hoe houd je het overzicht?’ 

Verder was de feedback dat het rapport veel tekst en procesinformatie bevat en dat de mooie 

resultaten soms wat meer benadrukt mogen worden. 

 

De conclusie van de externe visitatie was dat we veel van elkaar kunnen leren en dat zo’n 

ontmoeting inspirerend is. We hebben de bijeenkomst ervaren als een “proeverij” die smaakte naar 

meer, we gaan dan ook zeker vervolgafspraken maken voor nadere kennisdeling.  
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Slotbeschouwing  

Dit rapport en de dialoog daarover heeft ons veel informatie gegeven. Dit willen we gebruiken voor 

het verbeteren van onze organisatie.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaat goed? 

o Medewerkers zijn vindingrijk in hoe cliënten een bijdrage kunnen leveren in de 

samenleving; 

o Cliënten krijgen en pakken de mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen; 

o Vrijwilligers vergroten het levensgeluk van cliënten en creëren mogelijkheden; 

o Oprechte aandacht aan de cliënt, gericht kijken wat de cliënt nodig heeft en 

aansluiten bij de cliënt (LACCS/Balansboek/ Ondersteuningsgesprekken zoals cliënt 

dat het prettigst vindt); 

o Geregeld ‘Even stilstaan’ brengt je verder; 

o Ervaringsdeskundigen team Samen sterk; 

o Betrokkenheid en inzet van medewerkers voor het levensgeluk van de cliënten.  

Wat kan beter? 

 

De verwonderpunten leiden tot de volgende speerpunten: 

o M: We willen beter weten hoe cliënten ‘midden in de samenleving’ ervaren; 

o O: Een ondersteuningsplanproces dat gebruikersvriendelijk is; 

o V: Beter samenspel tussen team, intake en regioteam voorafgaand aan de komst 

van een nieuwe cliënt; 

o E: Meer cliënten die deelnemen aan het leerprogramma, door hen rechtstreeks en 

persoonlijk te informeren. 

 

Wat heeft het schrijven van dit rapport ons gebracht? 

o We willen kortere en leesbare teksten schrijven en meer beeld gebruiken. Daarbij 

willen we gebruik maken van de kennis die er is over communicatieniveaus, en 

zorgen dat deze binnen Estinea beter gebruikt wordt.  
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Gebruikte bronnen: 

Team ontwikkelplannen 

Kwaliteit van bestaan 

o POS ervaringen en uitkomsten 

o Pos spiegelgesprekken  

Estinea magazine 

Ondersteuningsplannen en analyse 

Bevindingen Frion externe visitatie 

Website Estinea 

Kwaliteitskader 2017-2022 

MOVE trajecten 

Medewerkersraadpleging 

DISC 

Intake proces 

Incidenten informatie 

Vrijheidsbeperkingen informatie 

Participatieladder 

Opleidings- en leervraag analyse/ leren en ontwikkelen op maat 

Verzuim analyse 

Interne dialoog cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht 

Ouderinitiatieven 

Steekproef ondersteuningsplannen- hoe werken medewerkers met het ondersteuningsplan 

Ervaringsdeskundigen Team samen sterk 

Inspiratiesessies samen op weg naar vrijheid 

Project Zeggenschap 

Project veilig- en ongewenst gedrag 

Project Spelen 

Project beeldbellen 

Open mijn wereld 

Interne audit uitkomsten 
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