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Jouw Top 
en Tip 
voor ons

Dit gaan we 
beter doen 
in 2019

Jouw levensgeluk
• We gaan nog beter naar je luisteren. 

 Je maakt zoveel mogelijk je eigen keuzes. 

• Jouw ondersteuningsplan kun je nu ook 

 digitaal bekijken.

• Wil je graag leren? Dan helpen we je daarbij. 

 Ben je blij met hoe je leven nu is? 

 Dan helpen we je dit zo te houden.

Jouw zorg en ondersteuning
• We helpen je om verder te komen in jouw werk.

• We gaan meer samen doen. Samen praten en 

 samen beslissingen nemen.

• We blijven samen werken aan jouw levensgeluk.

Jouw begeleiding
• We willen je meer aandacht geven 

 waar het echt nodig is.

• We zetten ons in voor jouw veiligheid, zodat je 

 zonder zorgen kunt wonen en werken.

• Jouw begeleiders krijgen tijd om te leren, zodat zij 

 jou zo goed mogelijk kunnen helpen.

Top
• Ik kom regelmatig bij kennissen om daar te helpen. 

	 Ik	strijk	en	doe	de	afwas.	Ik	vind	dit	fijn.	

 Zo blijf ik in beweging. 

• Ik kom voor mijzelf op. Dit heb ik geleerd door 

 de training ‘Deurtje open, deurtje dicht’.

• Ik ben leerling bij de smid. 

 Hier steek ik het vuur aan en klop ik ijzer. 

 Ik wil meer leren bij de smid 

 bijvoorbeeld glasbazen.

Tip
• Er staan te veel doelen in mijn plan. 

 Vier per jaar is zat; het hoeven er geen tien te zijn.

• Ik praat liever over het ondersteuningsplan 

 dan dat ik er over lees.

• Ik vind het belangrijk om mijn eigen keuzes 

 te maken. Ik wil graag meepraten over 

 de huisregels van de locatie.

Wil je de lange versie van het Kwaliteitsrapport 2018 lezen? 

Ga naar www.estinea.nl/kwaliteitsrapport.



Dit hebben 
we in 2018 
gedaan

Ervaringen 
uit 2018

Claire vertelt over de training ‘Die Ken Ik’

Ivan vertelt over zijn hobby Han vertelt over wonen in Haaksbergen

Harmke vertelt over werken bij een woonzorgcentrum

Ik heb de training ‘Die Ken Ik’ gevolgd. 

Daar heb ik veel geleerd. Bijvoorbeeld over 

wat je kunt doen als je iemand 

voor het eerst ontmoet. 

Hierdoor stap ik makkelijker 

op  mensen af. Ik heb bij 

’Die ken ik’ zelfs een 

vriendin gemaakt!”

Ik	houd	van	alles	wat	met	filmen	en	foto’s	te		maken	heeft.	

Ik mocht meelopen met 

een cameraman. Zo heb ik 

binnen één dag het 

diploma ‘Professioneel 

vlogger’ behaald. 

Ik wist niet dat ik dit kon. 

Maar ik kan het dus wel!”

Toen ik hier kwam wonen at ik vaak samen met de andere 

bewoners. Dat was best druk. Nu eet ik altijd met mijn goede 

vriend en buurman Gerrit. 

We zitten dan gezellig in 

zijn appartement. 

Dat vinden we 

allebei heerlijk 

rustig.”

Ik	breng	hier	de	koffie	rond.	Als	ik	

 binnenkom 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. 

Ik maak ook vaak grapjes terug!”

• We hebben naar je geluisterd. Met dagelijkse 

 gesprekken en bijvoorbeeld met de themacafés.

• Cliënten, medewerkers en ouders/vertegenwoordigers 

 hebben verteld wat goed gaat en wat beter kan.

• Wat zij hebben verteld, staat in deze folder.

• We willen samen met jou leren van deze gesprekken.


