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Over Estinea
Bij Estinea werken zo’n 750 medewerkers en 400 vrijwilligers vanuit ruim 
70 locaties in de Achterhoek en Twente. Zij zetten zich dagelijks met hart en ziel 
in voor het levensgeluk van mensen met een beperking. Dat doen we vanuit de 
overtuiging dat iedereen – met steun van anderen – mee kan doen in de lokale 
samenleving. Om dat mogelijk te maken, werken we al vijftien jaar met veel 
succes in zelfsturende teams. Als medewerker en stagiair krijg je veel ruimte om 
initiatieven te nemen en kansen te creëren waar mensen met een beperking echt 
iets aan hebben. 

Estinea is een erkend leerbedrijf voor het opleiden van stagiaires en leerling-
werknemers.

Stage lopen bij Estinea
Een ervaring die je niet wilt missen!



Bij Estinea werk je in een zelfsturend team. 
Dit betekent dat je veel ruimte krijgt. Ruimte 
om zelf mee te bepalen hoe je mensen 
met een beperking zo goed mogelijk 
kunt ondersteunen. En ruimte om jezelf te 
ontwikkelen. 

Wij dagen je uit!
Natuurlijk kun je daarbij altijd rekenen op 
goede begeleiding. Je komt immers bij ons 

om iets te leren. Maar wij dagen je wel uit! 
Je doet bij ons waardevolle werkervaring 
op waar je je hele loopbaan plezier van zult 
hebben. 

‘Werken in een zelfsturend team betekent 
dat je zelf veel in te brengen hebt, ook als 
stagiair. Je draait volledig mee in het team 
en wordt gestimuleerd om zelf de touwtjes 
in handen te nemen. Ik heb dat als heel 
positief ervaren en heb veel geleerd over 
mijn eigen rol als hulpverlener. Tijdens 
mijn stage heb ik kennisgemaakt met 
uiteenlopende problematieken bij mensen 
met een licht verstandelijke beperking, van 
autisme tot verslaving. Ik werd door het 
team overal nauw bij betrokken, kon altijd 
hulp vragen aan collega’s en er werd ook 
echt naar mij geluisterd. Eigenlijk voel je je 
bij Estinea meer collega dan stagiair.’ 

Thijs Mielekamp, volgt de opleiding SPH

Je hoort bij het team
Tijdens je stage bij Estinea loop je mee 
op een of meerdere locaties. Je bent 
volwaardig onderdeel van het team 
waarin je werkt. Je bent aanwezig bij 
werkoverleggen, draait onregelmatige 
diensten en doet mee aan teamtrainingen. 
Hoeveel uren je stage loopt is afhankelijk 
van je opleiding en het leerjaar waarin je zit. 
Je krijgt een stagevergoeding conform de 
CAO Gehandicaptenzorg.

Je wordt goed begeleid
Je hebt bij Estinea een ervaren en 
deskundige stagebegeleider. Daarnaast 
kun je met vragen altijd terecht bij 
je andere collega’s. Tijdens je stage 
heb je ook regelmatig contact met de 
studieloopbaanbegeleider (slb’er) van je 
opleiding. Alle voorwaarden om er een 
leerzame en succesvolle stage van te 
maken, zijn dus aanwezig. 

‘Ik heb in 2014 meegedaan aan het 
Maatjesproject. Ik liep stage én was maatje 
van Jeroen en Hannie. Zij hebben beiden 
een ernstige meervoudige beperking. 
Tijdens mijn stage hielp ik zestien uur per 
week met hun verzorging. Daarnaast was 
ik er ook om af en toe iets leuks met hen te 
doen. Snoezelen of wandelen bijvoorbeeld. 
Ik vond het bijzonder en leuk om op deze 
manier te leren in de praktijk. Het is mooi 
en dankbaar werk.’

Anne Florijn, opleiding verzorgende IG 

Wij leren ook van jou
Estinea is een lerende organisatie. 
Medewerkers investeren continu in hun 
eigen ontwikkeling. Dat jij bij ons stage 
loopt is daarom ook voor ons waardevol. 
Als je nieuw bent binnen onze organisatie, 
vallen je vast dingen op die anders of beter 
zouden kunnen. Deel met ons wat je ziet en 
vindt, want zo leren wij ook van jou! En daar 
hebben de mensen met een beperking die 
wij ondersteunen alleen maar voordeel van.

Solliciteer naar een stageplek
Mbo
De meeste stageplaatsen bij Estinea zijn 
beschikbaar voor mbo-studenten met een 
opleiding in zorg en welzijn (niveau 2, 3, 4, 5, 
en hoger). Wij melden deze stageplaatsen 
altijd aan bij de opleidingsinstituten in de 
Achterhoek en Twente. Solliciteren doe je 
daarom via school. 

Hbo en wo
Ook met een hbo- of wo-opleiding kun 
je stage bij ons lopen. Heb je interesse? 
Vul dan het sollicitatieformulier in op onze 
website. Wij nemen dan zo snel mogelijk 
contact met je op.

Leerwerkplek
Je kunt bij Estinea een beroepsopleiding 
Medewerker Maatschappelijke zorg niveau 
4 doen (werkend leren). Je werkt dan 
een paar dagen per week bij ons en gaat 
daarnaast naar school. We werken samen 
met opleidingsinstituten in de Achterhoek 
en Twente. Vacatures voor leerwerkplekken 
staan op onze website. Daar zie je ook hoe 
je kunt solliciteren.

Volg je een opleiding in de zorg en zoek je een leuke en 

uitdagende stageplaats? Kom dan stage lopen bij Estinea. 

Je maakt kennis met mensen met een beperking en met 

collega’s. Je ervaart hoe inspirerend en afwisselend het werken 

in de gehandicaptenzorg is. En je wordt uitgedaagd om zelf 

verantwoordelijkheid te dragen en initiatieven te nemen. 

Spreekt dit je aan? Dan maken wij graag eens kennis met jou!

Kom stage lopen bij Estinea


