
ESTINEA

Dit is een korte versie van het Kwaliteitsrapport 2020. 
In het kwaliteitsrapport leggen we uit wat we in 2020 gedaan hebben. 
Ook vertellen we of jullie tevreden waren met de ondersteuning die jullie ontvingen.

2020
Vertrouwenspersoon 
Bij Estinea hebben we een vertrouwenspersoon. Als je een 
probleem hebt en je komt er met je begeleider niet uit, kun je 
naar de vertrouwenspersoon. In 2020 zijn 4 mensen naar de 
vertrouwenspersoon gegaan. Zij kon in bijna alle gevallen gelijk 
helpen. 

Er is een folder gemaakt over de vertrouwenspersoon. Hierin lees 
je wat een vertrouwenspersoon doet. En waarvoor je diegene kunt 
mailen of bellen.

Klachten 
Als cliënt kun je een klacht indienen. Bijvoorbeeld als je vindt 
dat je begeleider iets niet goed doet. In 2020 zijn er 7 klachten 
ingediend. Dat is er 1 meer dan in 2019.

Wet zorg en dwang 
Vorig jaar is de Wet Zorg en Dwang ingegaan. De wet 
zorgt er voor dat je altijd vrijwillige zorg krijgt. Tenzij 
het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld omdat je jezelf of 
iemand anders pijn kan doen. Als je te maken krijgt met 
onvrijwillige zorg, dan worden er afspraken gemaakt. 
Deze afspraken komen dan in jouw ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan 
Elk half jaar heb je een gesprek met je begeleider over jouw 
ondersteuningsplan. Soms wordt in het plan iets veranderd. 
Daar moest je een handtekening voor zetten. Maar dat 
hoeft nu niet meer. 

Misschien heb je dit nog niet gemerkt. Want door 
corona zijn er veel minder gesprekken gehouden. 

Heb je geen gesprek gehad over jouw 
ondersteuningsplan? Dan krijg je dat gesprek op 
een later moment.

Digitale 
Informatieborden
Een digitaal informatiebord is een groot scherm. Op dat scherm staat informatie. 
Over welke begeleider er vandaag is. Of wat je kunt eten vanavond. En je kunt er nog 
veel meer informatie vinden. Of zelf er op zetten. 

Op een aantal locaties van Estinea hangt zo’n informatiebord. De cliënten zijn daar erg 
blij mee. Want zo kun je de informatie zelf opzoeken. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst elke locatie van Estinea zo’n informatiebord krijgt. 



POSITIEF
Cliënten vertellen dat er meer rust was. Omdat de 
werk- & activiteitenlocatie dicht was. Die rust was fijn.   

Wim ten Have heeft net zijn POS-gesprek gehad. 

“Ik had al eerder een POS-gesprek gehad. Dus ik wist waar het 
over ging. Deze keer hebben wij ook over mijn hobby fotografie 
gepraat. Ik heb de interviewer ook nog wat tips gegeven!” 

Corona ... 
wat doet het met je? 
Estinea heeft cliënten vragen gesteld over wat zij van de coronaperiode vinden. 

Elke twee jaar komt een POS-interviewer met je praten. 
Over hoe jij de ondersteuning vindt gaan. Misschien wil je nog 

iets leren. Of ben je ergens bang voor. Dit gesprek heet het 
POS-gesprek. Daarin kun je duidelijk vertellen wat jij graag wilt. 

Zo zie ik dat

NEGATIEF
Er was minder vrijheid om erop uit te gaan. En er kwam minder bezoek. 
En dat was jammer. Want contact met anderen is heel belangrijk. Juist in 
de coronatijd.   

Fit en vitaal blijven
Lekker in je vel zitten en gezond blijven is belangrijk. 
Maar hoe doe je dat als je veel thuis zit? En nergens heen kan? 

Estinea helpt om fit en vitaal te blijven. Met online oefeningen, tips over 
bewegen en tassen met spellen. 

Je kunt ook meedoen aan trainingen. Bijvoorbeeld over hoe je 1,5 meter 
afstand houdt. Of over roken, goede voeding en minder drinken.  

😀

☹

Daar helpt Estinea bij. Bijvoorbeeld door de computer en iPad te 
gebruiken voor ontmoetingen. 


