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Inhoudsopgave

Wij maken onze keuzes aan de hand van 

onze vier kernwaarden:

• Midden in de samenleving 

•  Oprechte aandacht

•  Vakmanschap

•  Eigen regie 

In 2018 hebben wij de Koers2022 

 ‘Speelruimte voor Levensgeluk en 

 Werkplezier’ vastgesteld. Om tot deze 

koers te komen, zijn we in gesprek gegaan 

over wensen en mogelijkheden. In het 

traject er naar toe zijn we met alle intern en 

extern betrokkenen om tafel gegaan. Op 

deze manier te werk gaan is voor ons even 

waardevol als het uiteindelijke  resultaat. 

De cliëntenraad, ondernemingsraad en de 

raad van toezicht zijn hierbij vanzelf-

sprekende gesprekspartners geweest. 

Speerpunt: leren en ontwikkelen

In dit rapport hebben we gekozen om te 

werken met een focus op: leren en ont-

wikkelen. Dit rapport geeft dan ook geen 

compleet beeld van onze kwaliteit. 

In het kwaliteitsrapport 2017 zijn we uit-

gebreid ingegaan op hoe onze kwaliteit 

tot stand komt, we zien dat als een basis-

rapport waarmee we vervolgens ieder jaar 

op bepaalde speerpunten kunnen inzoo-

men. Het kwaliteitsrapport 2017 is te vinden 

via www.estinea.nl/kwaliteitsrapport.

Hoe dit rapport tot stand gekomen is

We zien het kwaliteitsrapport als middel 

voor reflectie, niet als doel op zich. Daar-

om maken we gebruik van alle bestaande 

bronnen in de organisatie en tuigen we 

geen aparte routes op. 

We zoeken binnen de bestaande informa-

tie naar wat dit zegt over waar we staan. 

We zoeken naar de verhalen van cliën-

ten en medewerkers: dit is de zichtbare 

 praktijk! Bij de tot standkoming van dit 

rapport bleek dat ‘leren en ontwikkelen’ 

een  belangrijke rode draad is. 

Zo wordt het rapport een middel voor 

reflectie, een aanleiding om het goede 

gesprek te (blijven) voeren. 

Estinea ondersteunt mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Dagelijks zetten 825 medewerkers 
en 450 vrijwilligers zich in voor het levensgeluk van 947 cliënten. 

Bij Estinea werken wij vanuit de overtuiging dat iedereen - met steun van anderen - mee kan doen in de samen-
leving. Wij helpen mensen hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we met hart 
en ziel, elke dag weer. Onze 75 teams in Aalten,  Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Enschede, Haaksbergen, 
Hengelo (Ov.),  Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en  Winterswijk werken zelfsturend. 

Wie zijn wij?

Leeswijzer

Het rapport is verdeeld in drie hoofdstukken; 

1 Cliëntervaringen 

2 Zorg en ondersteuning 

3 Medewerkers en vrijwilligers 

De hoofdstukken zijn geordend naar 

onze kernwaarden. We starten vanuit de 

 ‘Cliënt ervaringen’: wat zeggen de uitkom-

sten van de POS-gesprekken ons? 

In de hoofdstukken daarna gaan we in op 

wat leren en ontwikkelen betekent voor 

cliënten, familie, medewerkers en vrij-

willigers en hoe we daar op inspelen. 

In de bestuurlijke reflectie kijken we terug 

op de in 2018 geformuleerde verbeter-

acties en lichten we toe welke ontwikkel-

punten we zien voor de komende jaren. 

Inleiding
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Tijdens het POS-gesprek komen ver-

schillende vragen aan bod, bijvoorbeeld:

• Hoe ervaar jij je leven?

• Ben je hier blij mee of zou je het graag 

anders willen? 

• Kun je zelf bepalen waar je naar toe 

gaat of wat je doet?

• Waar ben je goed in of wat wil je nog 

leren?

• Op welke manier neem jij deel aan de 

maatschappij? Kun je dit zelf of heb je 

hulp nodig? 

Onafhankelijke interviewers voeren dit 

gesprek. Zij zijn niet direct betrokken bij de 

dagelijkse ondersteuning. In de uitkomsten 

en kwalitatieve opmerkingen zie je dat 

iedereen uniek is en verschillende wensen 

en interesses heeft. Wensen van mensen die 

ondersteuning van ons krijgen komen terug 

in het POS-verslag. Dit verslag gebruikt de 

persoonlijk begeleider als informatie voor 

het ondersteuningsplangesprek. 

Wij zijn dagelijks in gesprek met de mensen die wij ondersteunen. Om te 
weten of we de goede dingen doen, organiseren we eens in de twee jaar 
met alle (Wlz) cliënten een gesprek dat gaat over alle onderdelen van 
het leven. Dit gesprek noemen wij het POS-gesprek (Personal  Outcomes 
 Scale). Hiermee achterhalen wij wat de mensen die wij ondersteunen 
 belangrijk vinden in hun leven.

De vragenlijst gaat over alle onderdelen 

van het leven en bestaat uit zes vragen per 

domein. Per vraag zijn er drie antwoord-

mogelijkheden. De laagste waardering per 

domein is daarmee zes punten, de hoog-

ste is achttien. In absolute zin zijn er geen 

‘goede’ of ‘foute’ scores. De POS wordt 

gebruikt om de cliëntervaring te kennen en 

te weten hoe iemand zich ontwikkelt en te 

weten wat hij belangrijk vindt.

De POS geeft geen informatie over 

tevredenheid van de cliënten. Cliënten 

geven waardering aan hoe belangrijk ze 

de onderwerpen vinden en niet over hoe 

tevreden ze over onze ondersteuning zijn.

De gesprekken verlopen goed en bieden 

een schat aan informatie voor de mensen 

zelf en de persoonlijke begeleiding.

Gemiddelde POS score per domein, 
van alle verblijfscliënten in onze organisatie
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Maximale score per domein = 18

maximale totaalscore POS = 144

Gemiddelde POS score Estinea: 14,3
Voor dit kwaliteitsrapport hebben we 

de keuze gemaakt om verder in te gaan 

op vier domeinen die het meest 

samenhangen met onze kernwaarden:

• Sociale inclusie

•  Interpersoonlijke relaties

•  Persoonlijke ontwikkeling

•  Zelfbepaling

Cliëntervaringen
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Meest genoemde woorden in de 

POS-gesprekken binnen dit domein zijn:

Sociale inclusie gaat over de dingen die 

je doet als je niet thuis bent. En over de 

contacten die je met andere mensen hebt, 

maar ook of je graag “onder de mensen” 

bent of hulp krijgt van mensen met wie je 

omgaat. De totale gemiddelde waardering 

op dit onderdeel is een 9,8 op een schaal 

van 18. Dit domein springt er in vergelijking 

met de andere domeinen uit vanwege de 

lagere waardering. Dit beeld wordt overal 

gezien door organisaties die met de POS 

werken.

De mensen die wij ondersteunen vinden 

het belangrijk dat je deel kunt nemen aan 

activiteiten. Alleen of samen met een be-

kende. De invulling is voor iedereen anders; 

ergens koffie drinken, schilderen, spelletjes-

club, een voetbalwedstrijd kijken, lekker 

fietsen of naar de film. Op vakantie kunnen 

gaan is vaak ook een wens, eventueel met 

ondersteuning.

De lage score is te verklaren omdat niet 

iedereen behoefte heeft aan buurtcon-

tacten, terwijl anderen dit juist wel willen, 

maar nog niet hebben. Activiteiten met 

medebewoners tellen vanuit de POS gezien 

niet mee als buurtcontacten.

Ik kom regelmatig bij kennissen om daar te helpen. Ik strijk en doe de 

afwas. Ik vind dit fijn, op deze manier blijf ik in beweging. Als ik hele dagen 

zit, word ik moe. Dat vind ik niet prettig, ik ben graag actief bezig.”

Naar voren gekomen tijdens het POS-gesprek

Harmke Koskamp werkt al 15 jaar bij 

 ouderenzorgcentrum Maria  Magdalena 

Postel in Gendringen en geniet van het 

contact met bewoners en collega’s: “Als ik 

binnenkom met de koffiekar dan  worden 

de mensen altijd blij. Het is hier mijn 

tweede huis. Ook met 

mijn collega’s en de 

vrijwilligers is het erg 

gezellig! Zoals met 

de kok. Hij maakt 

vaak leuke grapjes 

en dan maak 

ik ook grapjes 

terug!”

Han Lutke Schipholt woont aan de Kalter 

in het centrum van Haaksbergen. Han 

houdt niet van druktes om hem heen, maar 

geniet des te meer van het contact met 

buurman Gerrit: “Toen ik hier kwam wonen 

at ik vaak samen met de andere bewoners. 

Maar nu eet ik altijd alleen met mijn goede 

vriend en buurman Gerrit. We zitten dan 

gezellig met z’n tweetjes in zijn appar-

tement. Dat vinden we allebei heerlijk 

rustig.”

Midden in de samenleving - Domein sociale inclusie Oprechte aandacht - Domein persoonlijke relaties
Meest genoemde woorden in de 

POS-gesprekken binnen dit domein zijn:

Persoonlijke relaties gaat over familie, 

vrienden en alle andere mensen die je 

goed kent. Het gaat ook over mensen die 

je helpen. Het gaat om het opbouwen en 

onderhouden van relaties met anderen. 

De totale gemiddelde waardering op dit 

domein is 14 op een schaal van 18. 

Belangrijk zijn voor je familie en weten bij 

wie je terecht kunt voor hulp, advies of 

raad; hierop scoren de mensen die wij 

 ondersteuning bieden erg hoog. Daar-

tegenover staat dat niet iedereen vrienden 

heeft of veel contact heeft met hun 

vrienden. De één vindt dit prima, omdat 

het anders te druk is. Maar anderen willen 

wel graag vrienden om samen leuke 

dingen te doen. Het is soms moeilijk om 

contact te maken of te onderhouden. 

Begeleiders hebben hierin een belangrijke 

rol, zij helpen om contacten te onder-

houden en bieden ook een luisterend oor 

bij vragen of problemen. 

Sinds mijn familie een gesprek 

gehad heeft bij Estinea, heb 

ik het gevoel dat mijn familie 

mij meer snappen en mij 

 accepteren zoals ik ben.”

Naar voren gekomen 

tijdens het POS-gesprek

Cliëntervaringen
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Cliëntervaringen

Milan krijgt twee keer in de week onder-

wijs. De combinatie van onderwijs en zorg 

versterkt elkaar en zorgt voor een mooie 

ontwikkeling. Zo leert hij dat hij zelf met 

een actie een reactie teweeg kan brengen. 

Bijvoorbeeld door bewegingen met zijn 

armen of ogen. Hierdoor is Milan steeds 

beter in staat zijn eigen keuzes te maken. 

En als je je kunt uiten, dan doe je mee!

Meest genoemde woorden in de 

POS-gesprekken binnen dit domein zijn:

Persoonlijke ontwikkeling gaat over waar 

je goed in bent, wat je zelfstandig kunt of 

waar je hulp bij nodig hebt. Maar het gaat 

ook over wat je graag wilt leren. De totale 

gemiddelde waardering is 13,5 op een 

schaal van 18. 

Veel mensen die ondersteuning van ons 

krijgen vinden het leuk om dingen te leren. 

De meest gestelde leervragen gaan over:

• Koken

• Voor jezelf opkomen

• Omgaan met de computer of Ipad 

• Zelfstandig reizen 

• Ontwikkelen op de werkplek

In het POS-gesprek komt naar voren dat 

sommige cliënten bezig zijn met een cursus. 

Anderen hebben de wens om te starten 

met een cursus, alleen of samen met bege-

leiding of vrijwilliger. Ook is er de wens om 

door te groeien naar (betaald) werk, dit is 

onderdeel van het project Sterk Werk (zie 

pagina 10). Niet iedereen heeft een wens 

om gericht te leren. Zij geven aan dat ze 

tevreden en gelukkig zijn zoals het nu is. 

Meest genoemde woorden in de 

POS-gesprekken binnen dit domein zijn:

Zelfbepaling gaat over zelf keuzes kunnen 

maken, je gehoord voelen en je eigen me-

ning durven geven. De totale gemiddelde 

waardering is 14,4 op een schaal van 18. 

Veel van de mensen die wij onder steunen 

geven aan dat ze zelf kunnen kiezen. 

Bijvoorbeeld wat je eet, welke kleding je 

draagt of waar je naar toe gaat. 

Soms geven zij ook aan dat ze het lastig 

vinden om keuzes te maken of om op te 

komen voor hun eigen mening. Ze leren 

hierin en maken daardoor steeds vaker hun 

eigen keuzes. Sommige cliënten voelen zich 

afhankelijk van anderen. Of ze voelen zich 

niet altijd serieus genomen. Ze willen graag 

zelf bepalen en zijn op zoek naar manieren 

om meer zelf te kunnen regelen.

Ook hebben sommige cliënten zakgeld of 

een pinpas en zij kunnen zelf beslissen wat 

ze hiermee doen. Dit geldt niet voor ieder-

een. Bijvoorbeeld mensen die de waarde 

van het geld niet kennen. Of mensen die 

afhankelijk zijn van de bewindvoerder. 

Met het project Samensturing (zie 

pagina 14) willen we bereiken dat we 

steeds meer beslissingen in het dagelijkse 

leven samen met cliënten en ouders/ 

vertegenwoordigers maken. 

Ik heb geleerd met de training “Deurtje open, deurtje dicht” om voor 

mezelf op te komen!”

Naar voren gekomen tijdens het POS-gesprek

Vakmanschap - Domein persoonlijke ontwikkeling Eigen regie - Domein zelfbepaling

Ik ga elke week naar de smid. 

Ik ben leerling; vuur aan-

steken en ijzer kloppen. Ik wil 

hier graag op door leren en 

vaker gaan. En ik zou ook 

weer willen glasblazen.”

Naar voren gekomen

 tijdens het POS-gesprek
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Participatieladder en 

het project Sterk Werk

Zinvol bezig zijn en meedoen is voor 

iedereen prettig. We vinden het daarom 

belangrijk dat de mensen die wij onder-

steunen (betaald) werk hebben. Op een 

locatie van Estinea of ergens anders. Met 

het project Sterk Werk investeren we hierin.

In dit project kijken we specifiek naar wat 

iemand belangrijk vindt op het gebied 

van werk. Ons doel is om de mensen die 

wij  ondersteunen zo goed mogelijk te 

bege leiden in hun ontwikkeling op het 

gebied van werk. We gebruiken hierbij 

de participatieladder als methodiek. Zo 

hebben we in beeld op welke trede van de 

participatie ladder zij staan. 

Uit de gesprekken blijkt dat cliënten waar-

dering hebben voor het werk dat ze doen. 

Ze worden er blij van en geven duidelijk 

aan wat ze nodig hebben van hun directe 

begeleiders: 

• Een goede sfeer op werk/dagbesteding 

• Tijd nemen om te praten 

• Het hebben van een individueel plan

• Samen dingen doen 

• Gebruik kunnen maken van 

 hulpmiddelen 

• Het houden van cliëntenoverleg 

• Begeleiders die hen helpen 

• Goede uitleg/vaker uitleggen 

 indien nodig 

• Een rustige benadering 

Zorg en 
ondersteuning

Midden in de samenleving

De zorg en ondersteuning vindt plaats in de dagelijkse relatie tussen 
cliënt, vertegenwoordigers en begeleiding. Het gaat over het hele leven 
- en vaak juist over de kleine, gewone dingen van alledag - waarbij we 
aansluiten bij wat voor hen belangrijk is. Het gaat ook over het zoeken 
naar kansen en mogelijkheden, wat wil je ontwikkelen? Als je beter weet 
waar je goed in bent, voel je ook wat trots en zelfvertrouwen is. Zo doe je 
mee op een manier die voor jou prettig is. 

De leervragen van de mensen die wij 

 ondersteunen zijn gericht op: 

• Omgaan met anderen 

• Grenzen aangeven

• Hulp durven vragen

• Nee zeggen

• Vergroten van zelfvertrouwen. 

Meer gericht op arbeidsvaardigheden zien 

wij vaak leerwensen terug die bijdragen aan 

hun vaardigheden op het gebied waar zij 

werken (bijvoorbeeld in de horeca). Daar-

naast zien wij veel leerwensen op het gebied 

van omgaan met structuur op het werk, 

arbeidsritme opdoen, zelfstandig werken en 

leren omgaan met tijdsdruk.

Oprechte aandacht
Goede ondersteuning begint met oprechte 

aandacht. Door dagelijkse contacten en 

ontmoetingen en door goed naar de men-

sen te luisteren, komen we tot onze on-

dersteuning. Om te achterhalen of we de 

goede dingen doen en te weten te komen 

wat echt belangrijk gevonden wordt, ge-

bruiken we het POS-gesprek. De uitkomst 

van het POS-gesprek vormt belangrijke 

input voor het ondersteuningsplan. Dit plan 

komt tot stand door een gesprek tussen de 

persoon die ondersteuning van ons krijgt, 

zijn/haar begeleiding en ouders/vertegen-

woordigers. Het ondersteuningsplan gaat 

over wat je nodig hebt om een zo goed 

mogelijk leven te hebben. Het gaat ook 

over wat Estinea kan doen om jou daarbij 

te ondersteunen. Daarmee is het echt een 

plan van en voor de mensen zelf. 

Persoonlijke relaties

Binnen Estinea werken wij vanuit de drie-

hoek cliënt, wettelijk vertegenwoordiger 

en medewerkers. De begeleiders werken 

vanuit hun professionaliteit samen met ver-

tegenwoordigers en de mensen zelf om zo 

goed mogelijke zorg te kunnen bieden. De 

persoonlijke relaties en sociale contacten 

maken daarmee een belangrijk deel uit van 

de zorg die Estinea biedt.

• Er staan soms echt te veel doelen in mijn plan. Vier per jaar is zat; het 

hoeven er geen tien te zijn.”

• Ik had vroeger geen idee wat er in mijn plan stond. Nu weet ik dat wel 

en als ik het niet weet, dan vraag ik het gewoon.”

Ervaringsdeskundigen Team Samen Sterk

Team Meibrink vertelt:

“Het CCE (Centrum voor Consultatie en 

Expertise) traject heeft extra uren op-

geleverd voor een cliënt. Hierdoor is de 

werkdruk echt lager geworden. Ook 

 hebben we meer kennis en inzicht ge-

kregen in het gedrag en de omgang van 

deze cliënt waardoor we als team wisten 

wat we moesten doen toen het pittig was. 

Als collega’s zorgen we goed voor elkaar 

en men durft aan te geven dat er moeilijk-

heden zijn. Als team zoeken we dan naar 

oplossingen. Zodoende heerst er een posi-

tieve en ontspannen sfeer op de woning.”

 Trede 1 - Geïsoleerd

 Trede 2 - Sociale contacten buitenshuis

 Trede 3 - Deelnemen aan georganiseerde activiteiten

 Trede 4 - Onbetaald werk

 Trede 5 - Betaald werk met ondersteuning

 Trede 6 - Betaald werk



12   ZORG EN ONDERSTEUNING - KWALITEITSRAPPORT 2018 ZORG EN ONDERSTEUNING - KWALITEITSRAPPORT 2018   13

“Alyssa moest nog 10 worden toen ze 

de kans kreeg om bij Estinea locatie 

 Oostervoort te wonen. Dat vonden we 

als ouders erg spannend. In het begin 

woonde Alyssa van woensdag tot zondag 

aan de Oostervoort. Voor haar was het al 

snel goed, maar voor ons ging het te snel. 

Daar hebben we heel wat gesprekken over 

gevoerd. Samen met het team en Alyssa 

komen we altijd tot goede besluiten!”

Ondersteuningsplanbespreking

Wij vinden het belangrijk dat de manier 

waarop wij zorg en ondersteuning  bieden 

aansluit bij de wensen en behoeften. 

Daarom hebben wij de mensen die wij 

ondersteunen gevraagd wat zij zelf van 

het ondersteuningsplan en het gesprek 

daarover vinden. De conclusie was dat het 

ondersteuningsplan belangrijk voor hen 

is, maar het gesprek erover vinden ze nog 

veel belangrijker. Het gaat om de praktijk 

en niet om wat er op papier staat. We 

zien het als ontwikkelpunt om het systeem 

eromheen zo te vereenvoudigen dat het 

gesprek centraal kan staan. 

Als positief punt horen wij vaak terug dat 

wij echt samen met hen aan de doelen 

werken. In het verleden was het meer iets 

van de begeleiding.

De mensen die wij ondersteunen hebben 

vaak de wens om de eigen rapportage in 

te zien. Eerder kon dat ook al, maar alleen 

via de begeleider. Intussen kan iedereen 

dit zelf door het aan vragen van digitale 

inzage in het ECD. 

Het is soms niet leuk om steeds met het 

verleden geconfronteerd te worden. Daar-

om geven sommige mensen aan dat zij 

tijdens de ondersteuningsplanbespreking 

liever niet hun levensgeschiedenis terug-

lezen. Aan de andere kant is het voor be-

geleiding belangrijk om dat te beschrijven. 

Zeker voor nieuwe begeleiders. We zien 

het als ontwikkelpunt om hier een goede 

balans in te vinden.

Zorg en 
ondersteuning

Leervragen van cliënten

Binnen Estinea leren we samen. In verbin-

ding met het gehele netwerk van de men-

sen die wij ondersteunen, zodat we elkaar 

hierin kunnen versterken. De leerwensen 

komen boven tafel door gesprekken met 

de begeleiding. Dit kan gewoon tijdens 

een gesprek onder de afwas zijn, maar ook 

voortkomen uit een ondersteuningsplan-

bespreking of een POS-gesprek. Tijdens 

een POS-gesprek kan iemand bijvoorbeeld 

aangeven of hij/zij zich op een bepaald 

domein wil ontwikkelen. 

De leervragen die binnen komen, lopen erg 

uiteen. Ze gaan over:

• Praktische zaken;

 -  Leren koken

 -  Gezonde voeding

 -  Reizen met openbaar vervoer

• Sociale contacten;

 -  Uitbreiden van sociaal netwerk/

  vrienden maken

 -  Leren omgaan met sociale media

 -  Vriendschap, intimiteit en seksualiteit

• Veiligheid;

 -  EHBO en ontruiming

 -  Sociale veiligheid (weerbaarheid)

• Omgaan met en inzicht in 

 eigen beperking.

Vakmanschap

Op verzoek van de cliënten hebben we regelmatig een brandoefening. 

In 2018 heeft de brandweer zelfs drie keer een oefening in ons pand ge-

hou den. Een collega is brandweer vrijwilliger en organiseert dit bij ons. Wij 

vinden het prettig en het geeft rust om dit regelmatig samen te oefenen.”

Team Kottenseweg

Claire Vrooijink woont aan de

Kneedweg in Enschede. Ze vond het

moeilijk om contacten te leggen

met mensen. Samen met persoonlijk

begeleider Roxanne Butter volgde ze

de netwerktraining ‘Die ken ik’. Claire:

“Ik heb veel praktische tips en trucs

gekregen, bijvoorbeeld over wat je

kunt doen als je iemand voor het

eerst ontmoet. Hierdoor heb ik meer

zelfvertrouwen gekregen en stap ik

makkelijker op mensen af. Sterker

nog: ik heb bij ‘Die ken ik’ een vriendin

gemaakt! Haar naam 

is Nicole en nu 

zoeken we 

elkaar zo nu en 

dan op. 

Dat vind ik 

erg leuk!”

Eén keer per kwartaal bespre-

ken we het ontruimingsplan 

tijdens het cliëntenoverleg. 

Bijvoorbeeld door een BHV 

quiz. En ieder jaar is er een 

ontruimingsoefening.” 

Team Kneedweg
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Eigen regie is erg belangrijk binnen 

Estinea. We stimuleren mensen met een 

beperking om zo veel mogelijk zelf te 

doen. Al is aansporing lang niet altijd 

nodig. Regelmatig komen mensen die 

we ondersteunen zelf in actie. Angelique 

 Hendriks, Marjolein Heinen en Marike 

Veurman vonden elkaar in een gezamen-

lijke missie: mensen, die net als zijzelf een 

beperking hebben, bewust maken van 

het belang van gezond leven. Maar hoe 

pak je zoiets aan? Het drietal besloot 

een  Vitaliteitsmarkt te organiseren. Na 

 maanden van voorbereiding en overleg 

vond de markt op de laatste zondag van 

september plaats. Het werd een groot 

succes dat vraagt om een vervolg!

Locatie overleggen

Een aantal keer per jaar organiseren 

 locaties een huiskamer-, of locatie overleg. 

Iedere locatie doet dit op zijn eigen manier. 

Het zijn vooral de mensen die wij onder-

steunen die met elkaar in overleg gaan, 

met ondersteuning van begeleiding. 

Onderwerpen die tijdens deze gesprekken 

aan bod zijn gekomen, zijn: 

• Activiteiten 

• Huisregels 

• Brandveiligheid en ontruiming 

• Praktische zaken in en om de locatie 

• Menu en voeding

• Omgaan met elkaar 

• Zorgdomotica

• Wisseling van medewerkers en stagiaires

• Kwaliteitsrapport

Project Samensturing

Samen tot besluiten komen. Dat is waar het 

project Samensturing om draait. We willen 

de mensen die wij ondersteunen en hun 

ouders/vertegenwoordigers meer invloed 

geven op de dagelijkse gang van zaken 

op de locatie. Wij willen invloed, naast 

medezeggenschap via de cliëntenraad 

en locatie-overleggen, zo veel mogelijk in 

het gewone contact vormgeven. Denk bij-

voorbeeld aan: huisregels, het houden van 

huisdieren en afspraken met be trekking tot 

het invullen van vrije tijd. Nu liggen deze 

vragen veelal bij het team of in een perio-

diek huiskameroverleg. Hoe zorgen we dat 

dit in de dagelijkse praktijk meer een plek 

heeft?

We hebben regelmatig een huiskameroverleg. Cliënten brengen 

 onderwerpen in. De laatste keer ging het over ‘voeding’. Er waren vragen 

en onduidelijkheden. Samen hebben we dit besproken en zijn we tot 

afspraken gekomen.”

Team Kottenseweg

Eigen regie

Zorg en 
ondersteuning

We starten met drie pilotteams. Twee teams 

zijn in 2018 gestart, het derde team start 

in 2019. Zij gaan uitproberen wat  nodig is 

om goed tot samensturing te komen. Met 

behulp van de ervaringen vanuit de pilots 

ontwikkelen we een ‘gereedschapskist’. 

Daarmee kunnen andere locaties binnen 

Estinea hun eigen traject vormgeven.

• Zo heeft mijn kind meer opties bij het invullen van vrije tijd!”  

• Mooi dat wij meer betrokken worden bij het organiseren van  activiteiten 

op de locatie”  

• Een mooi middel om elkaar beter te leren kennen! Door Samensturing 

raken we vaker met elkaar in gesprek.”  

• Mooi dat iedereen betrokken wordt, maar er moet ook gekeken worden 

naar de energie van cliënten.  Ze mogen niet overvraagd worden.” 

Samensturing vanuit het perspectief van ouders 

• Ik vind het leuk dat ik door Samensturing mee kan praten over 

 de inrichting van de locatie”  

• We vinden het leuk om samen activiteiten te ondernemen. 

 Dat zou ik door Samensturing vaker willen doen.” 

Samensturing vanuit het perspectief van cliënten
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Meedoen

Medewerkers zijn actief om de mensen die 

zij ondersteuning bieden in de samenleving 

mee te laten doen en van betekenis te 

laten zijn voor een ander. We willen graag 

op een ongedwongen manier de dialoog 

organiseren met cliënten, vertegen-

woordigers, vrijwilligers en de omgeving. 

Dit gebeurt op verschillende manieren, 

bijvoorbeeld door:

• Organiseren van burendag

• Organiseren van een klusdag, 

 barbecue of nieuwjaarsborrel

• Deelname aan de wijkraad

• Het zoeken van vrijwilligers via 

 bijvoorbeeld een vrijwilligersmarkt 

 of via Facebook

• Samen sporten bij de sportschool 

• Verbinding zoeken met andere teams/

organisaties in onze omgeving, zodat er 

meer contacten gelegd kunnen worden 

en het netwerk wordt verbreed

Medewerkers 
en vrijwilligers

Midden in de samenleving Oprechte aandacht
Mensgerichte en persoonlijke aandacht

Medewerkers zijn er trots op dat de cliënt 

binnen Estinea echt centraal staat. We 

kijken goed naar individuele behoeften en 

wensen en naar het leveren van maatwerk. 

Ook medewerkers en vrijwilligers voelen 

zich gehoord en gezien. Zij waarderen deze 

mensgerichtheid en persoonlijke aandacht 

zeer.

Meer persoonlijk contact

Medewerkers geven ook aan meer tijd te 

willen voor persoonlijk contact met cliën-

ten. Het verrichten van veel administratieve 

handelingen en personele wisselingen 

gaat soms ten koste van de aandacht en 

de continuïteit die wij willen bieden. Bij 

sommige teams zorgt dit voor een te hoge 

werkdruk. Hierop ondernemen wij actie 

door bijvoorbeeld het werven van vaste 

invalkrachten, ondersteuning door een 

teamcoach of een workshop ‘Oprechte 

Aandacht’. 

We willen dat medewerkers meer tijd en 

aandacht aan de mens kunnen geven. 

Komende twee jaar nemen wij deel aan het 

landelijke traject ‘anders verantwoorden’. 

Intern koppelen wij hier het project ‘Regel-

arm’ aan. Zo willen wij de administratie en 

regels verminderen binnen Estinea.

Voor vrijwilligers heeft het meerwaarde dat 

zij iets kunnen betekenen voor een ander. 

Zij worden blij wanneer zij zien dat  cliënten 

plezier hebben of wanneer zij vooruit gaan 

in activiteiten. Ook vrijwilligers geven aan 

de persoonlijke aandacht voor de mens 

belangrijk te  vinden. Door de persoon 

goed te leren kennen, kunnen zij meer voor 

hen be tekenen.

In dit hoofdstuk lees je over vakmanschap en de  ontwikkelbehoefte van 
medewerkers en vrijwilligers. En over hoe wij hier invulling aan  geven. 
Deze informatie is afkomstig uit de teamontwikkelplannen, de  mede - 
werkerraadpleging, de themacafés in elke regio en het project  Veiligheid 
en Ongewenst gedrag.

Ivan Slotboom houdt van alles wat met 

media te maken heeft. Samen hebben wij 

het mogelijk gemaakt dat hij tijdens de 

Prokkelweek een dag mee ging met de 

nieuwsredactie van Saxion. Ivan: “Ik heb 

een nieuw talent ontdekt bij mezelf. Binnen 

één dag heb ik het certificaat ‘Professio-

neel vlogger’ behaald. Ik wist niet dat ik 

dit kon, maar ik kan het wel! Het is gek om 

jezelf terug te zien op camera. Ik denk dat 

de beroemde vlogger Enzo Knol dit ook 

wel heeft.”

En het blijft voor Ivan niet bij één vlog. 

Samen met zijn begeleidster realiseert hij 

zijn wens: “Ik ben gevraagd om te vloggen 

voor Estinea. Lek-

ker eropuit met 

mijn camera, 

daar heb ik 

echt heel 

veel zin 

in!”

Eelco Mooij van Team Oostervoort vertelt:

“De workshop ‘Oprechte Aandacht’ is 

één van de betere workshops die ik ooit 

gevolgd heb! Het heeft ons inzicht gege-

ven dat wij als team onbewust met veel 

dingen tegelijk bezig zijn. Wij waren druk 

met de praktische dingen die van ons op 

dat moment moeten, bijvoorbeeld de was 

weg werken of de vaatwasser uitpakken. 

Daardoor was er minder aandacht voor 

de cliënten. We weten nu dat we niet zo 

streng moeten zijn op onze eigen voor-

waarden. De cliënt komt eerst, de rest kan 

later. Sinds de workshop kijken we meer 

naar hoe we de dingen samen kunnen 

doen.  Nu vouw ik bijvoorbeeld de was 

in de ruimte waar de bewoners ook zijn. 

Zo kun je direct een praatje maken. Of ik 

betrek hen bij het vouwen van de was. En 

een afspraak is dat we tijdens de onder-

steuningsmomenten, geen telefoon meer 

opnemen. Dit geeft zoveel rust en ruimte 

om echt aandacht te kunnen geven. Het 

geeft de cliënt rust en het geeft ons rust!”

Voor mij is geluk bij Estinea het terug krijgen van liefde en geluk van de 

cliënten zelf. Iets betekenen voor elkaar: samen doen. Een glimlach op het 

gezicht van de cliënten.”

Vrijwilliger vanuit de themacafés

Naast het bieden van ambulante ondersteuning, is Estinea ook altijd op 

zoek naar mogelijkheden om het netwerk van mensen te versterken door 

nieuwe contacten te zoeken. Frank: “Met mijn persoonlijk begeleidster 

Brenda bekijk ik geregeld of er bijvoorbeeld nog activiteiten zijn waar ik 

aan deel kan nemen. Zo ben ik eens naar een feestavond van Estinea 

geweest. Ik had van te voren al contact gehad met mijn Facebookvriend 

Arend. We spraken af om er samen naar toe te gaan. We hebben ons goed 

vermaakt!”

Frank uit Enschede krijgt ambulante ondersteuning van Estinea
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Gevoel van veiligheid 

Het aandacht hebben voor en bespreek-

baar maken van de veiligheid van  collega’s 

en van de mensen die ondersteuning van 

ons krijgen, zien wij als belangrijk onder-

deel van ons werk. In 2017 hebben een 

aantal teams meegedaan aan het project 

‘Veiligheid en Ongewenst gedrag’. We 

hebben hier in 2018 vervolg aan gegeven 

door ook bij de andere teams het onder-

werp veiligheid bespreekbaar te maken. 

Niet iedereen binnen Estinea voelt zich 

altijd veilig. Redenen voor het ervaren van 

onveiligheid verschillen per persoon, maar 

komen veelal voort uit het gedrag van een 

cliënt, een collega of een vertegenwoor-

diger/bezoeker. Uit een analyse op dit 

thema, kwam naar voren dat we meer pre-

ventief kunnen werken aan het voorkomen 

van gevoelens van onveiligheid en dat we 

onze visie op veiligheid meer bekendheid 

moeten geven. We willen dat iedereen de 

ruimte voelt en neemt om over gevoelens 

van (on)veiligheid te praten. In 2019 gaan 

we door met deze ontwikkeling en blijven 

we in gesprek over veiligheid.

Reflecteren en evalueren 

Het doel van teamontwikkelplannen is dat 

het team goed aansluit op de vraag van 

de mensen die wij ondersteunen. Ieder 

team heeft zijn eigen ontwikkelplan en 

werkt hier op zijn eigen manier aan. Dit kan 

zijn door meer te leren over het gedrag 

of ziektebeeld van een cliënt. Maar ook 

door te werken aan goede samenwerking. 

We zien in de teamontwikkelplannen dat 

teams goed zicht hebben op hun ont-

wikkelbehoefte. 

Teams evalueren en reflecteren tijdens het 

clusteroverleg, een werkoverleg of extra 

ingelaste momenten. Het team bespreekt 

en beoordeelt een afspraak of een doel. 

Vaak gaat dit, als bijvoorbeeld een doel 

niet is behaald, over in een reflectie. Hoe 

kan dit en wat kunnen we doen om dit wel 

te laten slagen? Wanneer iets goed gaat, 

staan we minder lang stil. We vragen ons 

minder af waarom en waardoor het komt 

dat dit is geslaagd. Terwijl wij juist meer 

stil willen staan bij het ‘waarom’ van onze 

successen. Daar kunnen we veel van leren. 

Tijdens een MOVE traject, een DISC traject 

of tijdens een spiegelbijeenkomst leren 

teams gesprekken te voeren en vragen te 

stellen zonder een oordeel te vellen. Puur 

en alleen om te kijken hoe je een situatie 

kan verbeteren. 

MOVE

In 2016 zijn we gestart met MOVE-trajec-

ten. MOVE staat symbool voor onze kern-

waarden en voor de manier waarop teams 

in beweging zijn samen met de mensen 

die zij ondersteunen. Alle teams doorlopen 

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 mede-

werkers om iets nieuws te proberen? Ande-

re teams starten een MOVE-traject vrijwel 

meteen samen met cliënten en/of familie. 

Zij willen nadrukkelijker de verbinding voe-

len met de mensen die zij ondersteunen. 

Met MOVE gebruiken en vergroten we de 

probeerruimte. 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 

bewandelt zijn eigen pad, met respect voor 

ieders vertrekpunt. Het einddoel is voor 

 iedereen hetzelfde: beter aansluiten bij 

elke unieke ondersteuningsvraag.

Vakmanschap

Medewerkers 
en vrijwilligers

Opvallend is dat de meeste teams als norm lijken te hanteren dat “je 

agressie aan moet kunnen”. Situaties worden snel normaal gevonden, 

terwijl dit niet altijd zo is. Hier moet veel aandacht voor zijn.”

Rudi Gülink (regiomanager) tijdens een bijeenkomst van het project Veiligheid

Joke Klein Wolterink van team 

Slaadreef 17-19 vertelt: 

“Wij ondersteunen oudere mensen die 

ziektebeelden hebben als autisme, 

 parkinson en dementie. Hierbij moet je 

heel dicht bij jezelf blijven. De mensen 

hebben het onmiddellijk in de gaten als ik 

niet lekker in mijn vel zit. Mijn eigen gedrag 

en gevoel en daarop reflecteren, is dus 

heel belangrijk. Daarom is het fijn dat ik in 

een hecht team samenwerk. Je hebt altijd 

iemand om mee te sparren, iemand die 

even met je meekijkt.”
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Betere ondersteuning door 

scholing en ontwikkeling

Bij Estinea investeren we graag in leren en 

ontwikkelen. Dit geldt voor iedereen: de 

mensen die we ondersteunen en hun direc-

te netwerk, medewerkers en vrijwilligers. 

We hebben allemaal unieke en waarde-

volle talenten. Talenten die nog verder 

versterkt kunnen worden en zo een nog 

grotere bijdrage leveren aan ieders levens-

geluk en werkplezier. Door hierin samen op 

te trekken en samen te leren bereiken we 

meer.

Medewerkers/teams reflecteren op hun 

eigen kennis en kunde. Ze zetten zich in 

om dit te verbeteren en te groeien in hun 

vakgebied. Wat ze willen ontwikkelen, is 

bijvoorbeeld:

• Digitale en/of communicatieve vaardig-

heden (zichzelf beter uiten)

• Vaardigheden voor goed rapporteren

• ‘Nee’ leren zeggen 

• Het vergroten van kennis en kunde om 

 zo goed mogelijk in te spelen op 

 veranderende klantvragen 

• Cliënten beter leren helpen bij hun 

 ontwikkeling

Verder hebben zowel cliënten, mede-

werkers als vertegenwoordigers/netwerk 

(individueel of gezamenlijk) ontwikkel-

wensen op het gebied van:

• Weerbaarheid 

• Digitalisering/systemen

• Sociale media

• Praktische vaardigheden 

• Vriendschap, relatie, seksualiteit

• Veiligheid

Onze visie op leren is dat wij leervragen 

zoveel mogelijk vraaggericht oppakken. 

We zijn er trots op dat we de afgelopen 

jaren deze omslag hebben durven maken. 

Hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen, 

zal de komende jaren een gezamenlijke 

zoektocht blijven. Naast de vraag gerichte 

trainingen, is er een aantal verplichte 

trainingen voor alle medewerkers. Dit heeft 

te maken met het voldoen aan eisen vanuit 

wet- en regelgeving op het gebied van 

 veiligheid en continuïteit. 

Scholing vrijwilligers

Vrijwilligers willen graag nog betere onder-

steuning kunnen bieden en als het nodig is 

hierin scholing volgen. Deze mogelijkheden 

zijn er. Bijvoorbeeld de cursus over hoe 

te communiceren met mensen met een 

beperking of hoe om te gaan met epilep-

sie. De scholing kan specifiek aangeboden 

worden aan vrijwilligers of samen met 

anderen uit het netwerk van de mensen die 

wij ondersteuning bieden. In 2019 richten 

we ons op het beter bekend maken van 

deze mogelijkheden onder de vrijwilligers.

Medewerkers 
en vrijwilligers

Team CF Klaarstraat vertelt: “Wij hebben 

de cursus LVB en verslaving gevolgd. Ons 

doel was ’leren om mensen te benaderen 

op een positieve, motiverende manier 

over een ‘negatief’ onderwerp als versla-

ving. Met als resultaat: wij kunnen meer 

open over drugsgebruik praten, zonder 

de persoon af te wijzen. Het afgelopen 

jaar zijn er twee cliënten open geweest 

over het gebruik richting ons. Begeleiding 

heeft meer zicht gekregen op de mate van 

gebruik. Beiden zijn gemotiveerd om af te 

kicken en hebben zich aangemeld voor 

een afkickkliniek.”

Marjolein van Druten van team 

 Lonnekerspoorlaan 120 vertelt:

“Als leercoach autisme begeleid ik 

 cliënten, medewerkers en de ouders van 

cliënten in het begrijpen van en omgaan 

met autisme. Ik geef 

inzicht in wat het is, hoe 

het werkt en wat 

iemand zelf en 

wat de om-

geving kan doen 

om te leven met 

autisme.”
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Twee invalshoeken

Medewerkers zien de eigen regie vanuit 

twee invalshoeken:

• De rol die zij zelf hebben in het versterken 

van de eigen regie van de cliënt

• De eigen regie die ze hebben als team

Collega’s geven gehoor aan eigen regie 

door onder andere:

• De eigen regie van de cliënt versterken 

door samen met cliënt en familie te 

 zoeken naar mogelijkheden (bijvoor-

beeld project Samensturing)

• Zelf verantwoordelijkheid nemen voor 

het realiseren van de doelen uit het 

persoonlijk ontwikkelplan (POP) en team 

ontwikkelplan (TOP)

• Binnen de kaders besluiten over de best 

passende formatie, zowel in benodigde 

functies als de inzet (roostering)

• Het ondernemen van actie om beter 

gebruik te maken van elkaars kwaliteiten

Ruimte en vertrouwen

Meer ruimte voor medewerkers  betekent 

ook meer ruimte voor de mensen die wij 

ondersteunen. Medewerkers zijn erg te-

vreden over het werken in de zelf sturende 

teams. Zij ervaren ruimte voor inbreng 

van ideeën, meepraten over de koers van 

de organisatie en de vrijheid voor het 

 pakken van kansen. Medewerkers zien dat 

er ver trouwen in hen is. Er mogen fouten 

gemaakt worden en men wordt serieus 

genomen. Dit verhoogt het werkplezier. Er 

is soms nog wel behoefte aan duidelijkheid 

over de kaders, grenzen en verwachtingen. 

Medewerkers 
en vrijwilligers

Eigen regie

Als een cliënt hier komt werken, vullen we samen een competentielijst in en 

maken we samen een takenlijst. Dit helpt hen om prettiger te kunnen 

werken. Naast het werken met de takenlijsten, kan hij/zij ook andere taken 

aanleren en certificaten halen.”

Team WA Lonnekerspoorlaan

We willen cliënten leren nog 

meer taken zelfstandig te 

doen door te werken met 

pictogrammen.”

Team WA Kerkplein

Collega Lot de Swart zet zich in voor 

mensen met een ernstig meervoudige be-

perking. Lot: “Zij verdienen het om gezien 

en gehoord te worden. Kijk bijvoorbeeld 

naar Erik. Erik dweilt vanuit zijn rolstoel de 

vloer en doet dat met een brede glimlach 

op zijn gezicht. Ondertussen praat hij met 

iedereen die hij tegenkomt. Als mensen 

met een ernstige meervoudige beperking 

zelf iets doen, ervaren ze trots. Het geeft 

hen kracht en eigenwaarde. Ik pleit ervoor 

dat we hen meer vrijheid en ruimte geven 

om elke mogelijkheid te benutten.”

De platte organisatie geeft je als medewerker het gevoel dat je het 

verschil kunt maken voor de mensen die je ondersteunt en hun netwerk.”

Medewerker vanuit de medewerkerraadpleging 

Ik vind dat zelfsturing soms 

veel van medewerkers vraagt. 

Ook vraag ik mij af of 

middelen niet efficiënter 

ingezet kunnen worden door 

deze centraal te regelen. 

Hierdoor houden mede-

werkers op de locatie meer 

tijd over om echt met de 

mensen bezig te zijn.”

Medewerker vanuit 

de medewerkerraadpleging
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Voor dit rapport hadden we een prachtige 

oogst aan informatie tot onze beschikking, 

waar we een selectie uit gemaakt hebben. 

Zoals de teams tijdens hun reflectie in de 

spiegel kijken, en met elkaar delen wat ze 

zien en wat dit betekent, hebben we ons dit 

als organisatie ook afgevraagd. Waar zijn 

we trots op? Wat vraagt nog om ontwikke-

ling? En, nu dat in een rapport verwerkt is: 

waar geven we dan voorrang aan? 

Vanuit de verschillende kernwaarden zien 

we een duidelijke rode draad, daarom 

komen we tot één prioriteit: 

“Meer ruimte en tijd, 

om met en van elkaar te leren.”

Dit passen we als volgt toe:

• Midden in de samenleving: Door het 

project Sterk Werk:

 - Hebben we aandacht voor de wensen 

van de mensen die we ondersteunen 

 - Bieden we hen de ruimte om te groei-

en

 - Leren we samen, met en van elkaar

• Oprechte aandacht: Cliënten en mede-

werkers vinden het gesprek over de 

ondersteuning veel belangrijker dan het 

ondersteuningsplan zelf. Het gaat over 

de praktijk, over de alledaagse dingen in 

het leven, en niet over wat er op papier 

staat. We zijn eind 2017 gestart met 

het ont wikkelpunt ‘het ECD en onder-

steuningsplan eenvoudiger maken’. Zo 

maken we tijd en ruimte om het gesprek 

en het naar elkaar luisteren centraal te 

laten staan, in plaats van de rompslomp 

er om heen.

• Vakmanschap: We willen vaker stilstaan 

bij wat wij doen. Zowel bij wat goed ging 

en het ‘waarom’ van onze successen, als 

bij wat minder goed ging. We willen dit 

bespreken èn bespreekbaar maken. Sa-

men met cliënten, familie, vrijwilligers en 

 collega’s kunnen we hier veel van leren. 

• Eigen regie: We willen minder regels 

en administratie en meer duidelijkheid 

 bieden. We bereiken dit onder andere 

door het traject ‘Anders Verantwoorden’. 

Want meer ruimte voor medewerkers be-

tekent ook meer ruimte voor de mensen 

die wij ondersteunen. Daarnaast willen 

we meer duidelijke kaders geven voor de 

zelfsturing. 

Hoe gaan we dit doen?

Dit rapport heeft onze prioriteit nog 

duidelijker gemaakt. De voorwaarden die 

hiervoor nodig zijn, zijn bekend. Met veel 

onderdelen zijn we al volop bezig. De uit-

werking van deze plannen is voor belang-

stellenden op te vragen. 

Toekomst kwaliteitskader/

kwaliteitsrapport

Bij een hoofdstuk reflectie past ook 

reflectie op het rapport zelf: nu we voor 

het tweede jaar deze cyclus doorlopen, 

ontstaat bij ons de vraag of we dit jaarlijks 

moeten blijven doen. Hoe voorkomen we 

dat ook dit een kunstje, een routine gaat 

worden? We willen immers dat de beschik-

bare tijd en energie niet in het maken van 

rapporten gaat zitten. Zou een tweejaar-

lijkse cyclus meer rust kunnen brengen? Of 

is denkbaar dat we naar een doorlopende 

informatiecyclus gaan waarin we tellen en 

vertellen via de website?

Hierover gaan we komend jaar 

graag met u in gesprek.

Beatrijs van Riessen

raad van bestuur Estinea

Reflectie raad van 
bestuur Estinea

Beter in kaart brengen hoe cliënten 

 “midden in de samenleving” ervaren

In het project Sterk Werk kijken we specifiek 

naar wat iemand belangrijk vindt op het 

gebied van werk en activiteiten, en hoe we 

dat het beste kunnen ondersteunen.

Een ondersteuningsplanproces dat 

 gebruiksvriendelijk is

De eerste stap was dat we een betere 

probleemanalyse moesten hebben. Wat is 

nu de kern van het probleem? Dit gesprek 

zijn we met elkaar aangegaan. Vervolgens 

zetten we in 2019 en 2020 de stappen naar 

een eenvoudiger en meer gebruiksvriende-

lijk ECD èn ondersteuningsplan.

Beter samenspel tussen team, intake en 

regioteam voorafgaand aan de komst van 

een nieuwe cliënt

We hebben in 2018 ervaren dat dit 

 samenspel in ontwikkeling is. Het is daarbij 

belangrijk dat ieder zijn rol en verant-

woordelijkheid pakt en dat we hier steeds 

over in gesprek blijven met elkaar. Zit er 

scherpte of druk op? Dan moeten we daar 

bij stil durven staan en reflecteren op wat 

er gebeurt. Zo blijven we leren en ontwik-

kelen.

Meer cliënten die deelnemen aan het 

leerprogramma, door hen rechtstreeks en 

persoonlijk te informeren

In 2018 zijn er 114 leervragen binnengeko-

men van cliënten, tegen 69 in 2017. Cliën-

ten/begeleiders/familie weten kennelijk 

beter de weg, ondanks vertraging van-

wege een vacature op dit terrein. Intussen 

wordt met volle vaart verder gewerkt aan 

het speerpunt van beter, rechtstreeks com-

municeren met cliënten. 

Welke verwonderpunten zagen we vorig jaar en hoe staat het daar mee? Weging 2018... en wat staat ons te doen in 2019 en verder?
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Reflectie 
raden

gesprek gaan. Misschien dat dit meer op 

de persoon afgestemd kan worden?

Wij houden als cliëntenraad de vinger aan 

de pols. De onderwerpen die genoemd 

worden, zijn ook de onderwerpen waar 

wij over in gesprek zijn met de raad van 

bestuur. 

Het kwaliteitsrapport ervaren wij als een 

paraplu over alle onderwerpen die in onze 

gesprekken met de raad van bestuur en de 

beleidsondersteuners aan de orde komen.

Raad van toezicht

Wij zijn trots op het kwaliteitsrapport, de 

basis is op orde en het geeft een goed 

beeld van de warme organisatie die Esti-

nea is. Want wanneer je het over dit soort 

zaken met elkaar kunt hebben, is de basis 

goed. Wel zien we de zoektocht naar ba-

lans tussen kwetsbaarheid en trots. Achter 

de ontwikkelpunten gaat een wereld aan 

dilemma’s schuil, die mogen we best meer 

laten zien. Dus niet alleen het resultaat 

laten zien, maar ook de spanning die het 

heeft opgeleverd om tot dat resultaat te 

komen. 

Het risico van de keuze voor één thema is 

verder dat de zorg en ondersteuning voor 

kwetsbare groepen wat onderbelicht blijft 

in het kwaliteitsrapport. We verwachten 

dat het beeld over meerdere jaren wel 

meer compleet is. 

Uit het rapport halen wij niet of Estinea in-

dividuen en teams voldoende faciliteert om 

te reflecteren. We geven het vertrouwen, 

maar stimuleren we voldoende om beter 

te leren reflecteren (als individu en team) 

met het oog op het continue zien van en 

werken aan mogelijke verbeteringen in hoe 

we samen werken? 

Het rapport biedt voor ons dus ruim vol-

doende ‘haakjes’ om goede gesprekken 

in de organisatie te blijven voeren en dat 

waar mogelijk zelfs op te voeren.

Management team

Wij zijn blij met het rapport. De focus op 

één onderwerp is herkenbaar. De ontwik-

kelpunten zijn duidelijk en we weten waar 

we ons in kunnen versterken. We willen ons 

meer bezinnen op dat waar het echt om 

gaat. We vinden reflectie, samen stil staan 

en in gesprek zijn belangrijk, want alleen 

dan kom je verder. Maar we zien ook dat 

we dit niet altijd voldoende faciliteren. 

Daar is tijd en ruimte voor nodig en daar 

zijn we ons steeds meer van bewust. Het 

MOVE-traject is een mooi voorbeeld van 

hoe wij dit kunnen faciliteren. Maar we 

willen de reflectie veel meer een vanzelf-

sprekend onderdeel van het dagelijkse 

werkproces laten zijn. 

Gezamenlijk komen wij tot de conclusie:

Het is waardevol om op deze manier 

samen in gesprek te zijn. Wij voelen de 

behoefte om vaker samen stil te staan, 

meer te vertellen dan te tellen. Je vindt een 

steeds betere balans wanneer je de verha-

len, de dilemma’s en de worstelingen open 

met elkaar bespreekt. 

De uitdaging is dat we er samen 

voor  zorgen dat de mensen die we 

onder steunen een fijn leven hebben. 

Dat is waar het om draait!

Terugkijkend op het jaar 2018 zijn wij 

gezamenlijk met de ondernemingsraad, de 

cliëntenraad, de raad van toezicht en het 

management team het gesprek aange-

gaan. Vragen als ‘Hoe gaat het met Esti-

nea?’ en ‘Herkennen wij het beeld dat het 

kwaliteitsrapport schetst?’ stonden tijdens 

de bijeenkomst centraal. Het mooie van 

deze aanpak is dat we samen stilstaan bij 

het afgelopen jaar en dat we van elkaars 

vragen en antwoorden kunnen leren. Dit 

gesprek is voor ons en voor de raden erg 

waardevol.

De blik van de Ondernemingsraad

De inhoud van het rapport is herkenbaar. 

Het is geen compleet verhaal, maar geeft 

wel een goed  beeld van de kwaliteit die 

Estinea biedt. We herkennen de positieve 

punten, maar we zien en herkennen ook de 

ontwikkelpunten.

We vinden het mooi om te zien dat je de 

cliënt zelf meer hoort en ziet in het rapport. 

De eigen regie die we nastreven komt hier-

in steeds beter naar voren. En laat zien dat 

we niet praten ‘over’, maar ‘met’ de cliënt.

Wij gaan dit rapport gebruiken om met 

andere medewerkers in gesprek te gaan en 

te horen of het rapport in lijn ligt met hoe 

zij het dagelijks ervaren. 

De blik van de Cliëntenraad

Het kwaliteitsrapport 2018 is prettig 

leesbaar. Dat is  een mooie stap vooruit, 

lof daarvoor!  De inhoud van het rapport 

maakt ons trots en laat goed zien dat de 

cliënt ècht centraal staat bij Estinea. Het 

geeft een duidelijk beeld van Estinea en is 

in heldere taal geschreven. De korte versie 

van het rapport vinden wij een goede 

aanvulling. Het is wel belangrijk dat door 

de jaren heen alle thema’s aan bod komen 

in het kwaliteitsrapport. Aanhakend op het 

thema van dit jaar – leren en ontwikkelen 

– ervaren wij dat er inderdaad ruimte is om 

te leren en te ontwikkelen. Cliënten kunnen 

zelf kiezen om cursussen en trainingen te 

volgen. Estinea helpt cliënten om zich te 

ontwikkelen. 

Wij herkennen ons in wat er geschreven 

wordt over de POS. Door de onafhankelijke 

interviewer kunnen cliënten open zijn. Toch 

zijn er ook cliënten die dit juist lastig vinden 

en liever met een vertrouwd persoon in 

In dit rapport zie ik wat ik 

dagelijks meemaak”

Kevin (lid van de Cliëntenraad) 

over het kwaliteitsrapport



Trotspunten
• De POS-gesprekken verlopen goed en bieden een schat aan informatie 

 voor de mensen zelf en voor de persoonlijke begeleiding.

• Het ondersteuningsplan gaat over wat je nodig hebt om een zo goed mogelijk 

 leven te hebben. Het gaat ook over wat Estinea kan doen om je daarbij te 

 ondersteunen. Daarmee is het echt een plan van en voor de mensen zelf.

• Medewerkers zijn er trots op dat de cliënt binnen Estinea echt centraal staat. 

• Onze visie op leren is dat wij leervragen zoveel mogelijk vraaggericht oppakken.

 We zijn er trots op dat we de afgelopen jaren deze omslag hebben durven maken.

• Medewerkers zijn erg tevreden over het werken in de zelfsturende teams.

• Trainingen leveren teams echt wat op.

Ontwikkelpunten
• Het is goed om het ondersteuningsplan te beschrijven, maar het gaat om de praktijk. 

Niet om wat er op papier staat. 

• Sommige mensen geven aan dat zij tijdens de ondersteuningsplanbespreking 

 liever niet hun levensgeschiedenis  teruglezen. Aan de andere kant is het voor 

 begeleiding belangrijk om dat te beschrijven. Zeker voor nieuwe begeleiders. 

• Niet iedereen binnen Estinea voelt zich altijd veilig.

• Wij willen invloed, naast medezeggenschap via de cliëntenraad en locatie-overleggen, 

zo veel mogelijk in het gewone contact vormgeven. 

• We willen dat medewerkers meer tijd en aandacht aan de mens kunnen geven. 

 Door deel te nemen aan het landelijke traject ‘anders verantwoorden’ en ons eigen 

project ‘regelarm’ willen wij de administratie en regels verminderen binnen Estinea. 

• Het werken in zelfsturende teams brengt voordelen met zich mee. Er is soms nog wel 

behoefte aan duidelijkheid over de kaders, grenzen en verwachtingen.

• We willen meer stil staan bij het ‘waarom’ van onze successen omdat we 

 daar veel van kunnen leren. 

Trots- en 

ontwikkelpunten

Estinea   Herenstraat 21, Postbus 248, 7120 AE Aalten, 088 49 50 500, info@estinea.nl


