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Speelruimte
voor levensgeluk 
en werkplezier
Samen met mensen die wij ondersteunen, 
vrijwilligers en vertegenwoordigers vormen 
we Estinea. Of je nu bij Estinea woont of 
werkt; samen dragen we bij aan levensgeluk 
en werkplezier. Het maakt niet uit vanuit 
welke hoek je het bekijkt. Iedereen speelt zijn 
eigen rol in de zorg en ondersteuning.

Maar hoe zorgen we er nu samen voor dat 
Estinea goede zorg en ondersteuning kan 
blijven bieden? We hebben dit vastgelegd 
in onze Koers2022: ‘Speelruimte voor 
levensgeluk en werkplezier’. 

Onze kernwaarden Midden in de 
samenleving, Oprechte aandacht, 
Vakmanschap en Eigen regie zijn in deze 
koers richtinggevend.  



Bekijk ook de film “Op zoek naar 
speelruimte” op onze site: 
www.estinea.nl/speelruimte



Ruimte en 

aandacht
De komende jaren leggen we nog meer de 
nadruk op eigen regie. Dit betekent minder 
afhankelijkheid en meer ruimte om keuzes 
te maken.

Bovenal is het voor de mensen die we 
ondersteunen belangrijk dat we tijd en 
oprechte aandacht voor hen hebben. 
Medewerkers willen hier graag zo goed 
mogelijk gehoor aan kunnen geven. 
Daarom richten we ons samen op het 
maken van ruimte. Dit betekent minder 
regels en administratie en meer tijd voor 
ondersteuning. Het doel? Speelruimte voor 
levensgeluk en werkplezier! 



Vier 

routes
Om speelruimte voor levensgeluk en 
werkplezier te maken, bewandelt Estinea de 
komende jaren vier routes:

In deze waaier lees je over de verschillende 
routes. Daarnaast lees je over de 
‘Werkplaats’. Dit is iets heel nieuws waar we 
mee gaan beginnen, een soort broedplaats!

Mijn weg naar geluk

Sterke teams, goede ondersteuning

Kansen benutten

Samen ruimte ervaren



Mijn weg naar 

geluk
We gaan voor meer eigen regie voor de 
mensen die wij ondersteunen. Als mens wil 
je eigen keuzes maken om zo gelukkig en 
gezond mogelijk te leven. Op die manier 
voel je je zo prettig mogelijk en kun je 
trots zijn op de rol die je daar zelf in hebt 
gespeeld. 

Levensgeluk staat voorop en samen willen 
we alle activiteiten versterken die daaraan 
bijdragen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
vitaliteit en leefstijl, net als op het gebied 
van talentontwikkeling. Het is belangrijk 
om te beseffen dat levensgeluk niet alleen 
gevonden wordt in de grootse, maar juist 
ook in de alledaagse dingen.   





Sterke 
teams, goede 
ondersteuning
Als medewerker ben je op je gelukkigst 
als je tijd krijgt om echt te kunnen luisteren 
en oprechte aandacht te kunnen geven. 
Dat is je vak! Samen willen we die ruimte 
gaan creëren. Het is voor iedereen 
belangrijk dat je met plezier bij Estinea 
kunt werken. 

Daarom willen we een aantrekkelijke 
werkgever zijn, waar je zelf keuzes 
kunt maken en waar je graag wilt 
blijven werken. Om dit te versterken 
zetten we onder andere in op grotere 
contracten, specialisatiemogelijkheden, 
opleidingsmogelijkheden en een stabiele 
personele bezetting. 





Kansen 
benutten
Estinea heeft een sterke positie in de Wet 
langdurige zorg (Wlz) en we willen deze 
behouden. Op die manier kunnen we de 
best mogelijke ondersteuning bieden. 
Kansen onderzoeken en benutten is 
belangrijk om toekomstbestendig te blijven. 
Daarmee nemen we onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor mensen die 
ondersteuning nodig hebben. 

De eerste kans die we zien is ‘beschermd 
wonen’. We willen onderzoeken hoe we 
mensen met een vraag naar beschermd 
wonen goed kunnen ondersteunen. 





Samen 
ruimte ervaren
We willen zo snel mogelijk starten met het 
afschaffen van regels en werkwijzen die 
onnodig tijd kosten, zodat er meer tijd en 
aandacht is voor de juiste ondersteuning. 
En dat willen we met creativiteit doen. 
Medewerkers ontdekken samen met 
cliënten, vertegenwoordigers en 
samenwerkingspartners wat goed werkt.

We kunnen uiteraard niet alle regels en 
procedures afschaffen. Maar dat wat echt 
moet blijven gaan we verbeteren.





De 
Werkplaats
Sommige patronen zijn al tientallen jaren 
ingesleten. Het kan dan helpen om er met 
een frisse blik vanuit ‘buiten’ naar te kijken. 
Hiervoor richten we de ‘Werkplaats’ op. 
In de Werkplaats bedenken we creatieve 
en innovatieve oplossingen voor allerlei 
uitdagingen binnen Estinea. 

De Werkplaats zien we als een broedplaats 
waarbij we ervan uitgaan dat grote 
veranderingen klein beginnen. 
Het eindplaatje weten we niet, we geven 
het de ruimte om ons te laten inspireren...! 




