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PET-flessen en doppen
Vier ochtenden in de week begint Justin Hofman om 8.00 uur vrolijk aan een nieuwe 
werkdag bij Ducona in Aalten. Bij deze producent rollen jaarlijks 150 miljoen PET-flessen 
van de band. Justin bemant de machines die doppen maken. En sinds kort ook de 
machine die pindakaaspotten maakt. ‘Zo’n nieuwe uitdaging vind ik écht leuk!’

Justin heeft het getroffen met zijn baas en collega’s: ‘Ze zijn heel aardig, maar er wordt 
ook wel wat van mij verwacht. De machines bedien ik zelfstandig. Soms blijft er iets 
vastzitten, dan zorg ik zelf dat het goed komt. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen 
om hier te werken. In het begin liep ik twee dagen in de week stage. Dat ging zo goed 
dat ik al snel vier dagen mocht komen en een tijdelijk contract kreeg. En weet je wat, 
sinds kort ben ik zelfs in vaste dienst. Hoe gaaf is dat!’

Lees het volledige verhaal van Justin op www.estinea.nl

Hier 
ben 
ik.
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Vrijwilliger worden?
Stuur een mail naar info@estinea.nl of bel 088 49 50 500

Vriend worden?
Op www.vriendenvanestinea.nl kunt u online een aanmeldformulier invullen

In het nieuwe kwaliteitskader staat reflecteren centraal. Bij Estinea willen we dat dit 
een vanzelfsprekend onderdeel is van ons werk. Maar hoe stimuleer je dat? Zorg is 
en blijft immers mensenwerk. Toen ik in 1985 startte als begeleider vond ik het lastig 
dat het altijd druk was. Je had het idee dat je altijd wel ergens tekort schoot. Kregen 
cliënten die wat stiller waren wel voldoende aandacht? Wisten we echt wat ouders 
belangrijk vonden in de ondersteuning? We waren destijds al wars van ‘afvinklijstjes’, 
waardoor we vooral op gevoel aan het doen waren wat wij vonden dat het goede 
was. En daarbij zaten we als team lang niet altijd op één lijn. 

Samen
Bij Estinea hebben we MOVE, waarin teams ruimte krijgen om de reflectie op hun 
eigen manier te doen. Soms is dat meteen samen met cliënten en familie (het 
voorbeeld van de Kneedweg op pagina 8). Soms hebben medewerkers ruimte 
nodig om eerst hun eigen traject te doen en komt die stap van ‘samen’ later. 
Groeien gaat stapje voor stapje, en soms met een sprongetje. Wat vaststaat is 
dat het bij MOVE over de vraag van de cliënt gaat (‘ken jij mij en hoor je wat ik 
vraag?’), dat onze kernwaarden richtinggevend zijn en dat teams gebruikmaken 
van getrainde procesbegeleiders.

Kernwaarden verankeren
MOVE is daarmee geen vrijblijvend traject. En dat is anders dan toen ik 
begon in de zorg. We zijn ons ervan bewust dat we richtinggevende waarden 
én normen nodig hebben, dat dáár het gesprek over moet gaan. Alleen 
de afvinklijstjes afschaffen is niet voldoende: als je niet tegelijkertijd de 
kernwaarden verankert, kom je in een heel drassig moeras. 

Beatrijs van Riessen 
raad van bestuur Estinea

Groeien gaat 
stapje voor stapje Inhoud

Logeren bij 
Estinea 

Een keer in de maand je weekendtas 
pakken om naar een van de 
logeerappartementen van Estinea 
te gaan. Pascal en Hidde doen dat 
en zetten hun eerste stappen naar 
zelfstandig (begeleid) wonen. Ook hun 
ouders kunnen zo alvast wennen.
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8 Thema MOVE
Medewerkers van team Kneedweg in 
Enschede gingen gemotiveerd aan de 
slag met MOVE. Samen met cliënten. 
Gezellig een middag in de buitenlucht 
spelen leverde soms verassende inzichten 
op: ‘Ik heb gezien dat begeleiders ook 
maar mensen zijn.’ 
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Moeilijke woorden en lange 
zinnen in een brief van de 
gemeente? Dat kan anders! 
Estinea organiseerde samen 
met gemeente Montferland 
de Prokkel ‘Spreken wij dezelfde 
taal?’. Ons initiatief werd 
beloond met de Gouden Prokkel!
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Kort nieuws

1e HorizonNU vol filmpjes
Een filmpje maakt soms meer duidelijk dan 100 woorden. Bovendien is het vaak veel leuker om op die manier 
informatie tot je te nemen en nieuwe dingen te horen. Voldoende reden voor Estinea om digitaal te gaan. Eind 
september verscheen de eerste digitale nieuwsbrief HorizonNU, speciaal voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers 
en een aanvulling op ons papieren cliëntenblad Horizon. Natuurlijk zijn cliënten zelf volop aan het woord in de filmpjes 
die we al maakten. En dat doen we in de toekomst alleen maar meer als het aan ons ligt. We willen cliënten actiever 
betrekken bij onze informatievoorziening en hen zelf zoveel mogelijk een rol hierin geven. Thijs Mielekamp is aangesteld 
als adviseur cliëntinformatie om hier concreet handen en voeten aan te geven. De eerste editie is verzonden naar alle 
cliënten en ouders/vertegenwoordigers van wie het mailadres bij ons bekend is. Ook interesse? Word dan abonnee 
door je gegevens achter te laten op www.estinea.nl/horizonnu

Toekomstige bewoners onthullen 
bouwbord
 
Op zaterdag 16 september was het een drukte van belang 
op en rondom de voormalige basisschool Paus Joannes 
XXIII in Hengelo. Het gebouw ondergaat een ware 
metamorfose en wordt het nieuwe thuis van een aantal 
jongeren met een verstandelijke beperking wiens ouders 
zich hebben verenigd in ouderinitiatief Tandem. Ook zij 
waren erbij toen het bouwbord officieel werd onthuld. 
De jongeren gaan aan de Hermesstraat wonen met 
ondersteuning van Estinea. Naar verwachting is het nieuwe 
appartementencomplex medio 2018 klaar. Er komen 18 
appartementen waarvan er zeven nog beschikbaar zijn. 
Interesse? Neem dan contact op met de coördinator 
intake, telefoon 088 49 50 210.

Talenten verbinden 
Estinea, Marga Klompé, Figulus Welzijn en de gemeente 
Aalten zijn een bijzondere samenwerking gestart om meer 
inwoners in Aalten in beweging te brengen. Samen hebben 
we talentverbinder Richard Jongetjes aangesteld. Hij gaat 
onderzoeken aan welke sportieve en culturele activiteiten 
inwoners behoefte hebben. Vervolgens gaat hij verbindingen 
leggen met het beweeg- en cultuuraanbod in Aalten. Als 
talentverbinder richt Richard zich vooral op ouderen en mensen 
met een beperking. Maar als bruggenbouwer zoekt hij ook 
zeker de verbinding met scholen, buurten, verenigingen en 
organisaties. Bij Estinea leveren we graag een bijdrage aan het 
sterker maken van wijken en buurten. Het is voor ons dan ook 
logisch om mee te investeren in een talentverbinder die hier een 
extra impuls aan gaat geven. Richard Jongetjes is te bereiken  
via e-mail richard@talentverbinder.nl, telefoon 06 10 51 41 01  
of via Facebook www.facebook.com/TalentverbinderAalten

Estinea start wijkleercentra 
Sinds de start van dit schooljaar biedt Estinea plek aan 
wijkleercentra in Aalten en Eibergen. Studenten van 
zorgopleidingen van Graafschap College, geplaatst bij 
verschillende zorgorganisaties in een wijk, kunnen hier 
samen komen. ‘Wijkleercentra zijn fysieke plekken waar 
studenten, wijkleerdocenten en stagewerkbegeleiders 
elkaar kunnen ontmoeten en van en met elkaar kunnen 
leren,’ vertelt Marlon Heesen, opleidingscoördinator 
bij Estinea. ‘In Aalten kunnen studenten bij ons terecht 
aan de Herenstraat en in Eibergen aan de Nieuwstraat. 
Op dit moment komen vooral eerstejaarsstudenten 
Verzorgende (IG) en Verpleegkunde een keer per week 
naar het wijkleercentrum. Het is de bedoeling dat ook 
ouderejaarsstudenten hier gaan komen. Zo kan een mooi 
samenspel ontstaan en een levendige interactie over de 
vragen die studenten én professionals van Estinea en 
andere zorgorganisaties vanuit de praktijk hebben.’

Ook het maatjesproject bij Estinea is een mooie, 
innovatieve manier van praktijkleren. Meer weten hierover? 
Bekijk dan het filmpje: https://youtu.be/N5FLQWFAdF4

Team Samen Sterk Twente 
van start
Team Samen Sterk Twente is uit de startblokken. 
Ervaringsdeskundigen Barbara Poelstra, 
Vincent Kiers, Jesper Kuipers en Catharina 
van der Velde willen graag op allerlei plekken 
meepraten over hoe mensen met een beperking 
hun talenten kunnen inzetten. Bijvoorbeeld 
door op scholen, bij andere zorgorganisaties 
vrijwilligersorganisaties, gemeenten en bedrijven 
presentaties en voorlichting te geven. Maar 
voordat het zover willen ze eerst elkaar beter 
leren kennen. Ook komen hun collega’s van 
Team Samen Sterk Achterhoek nog op bezoek 
en is er eind november nog een gezamenlijke 
trainingsavond in Aalten. Kortom, de agenda 
loopt al aardig vol. Team Samen Sterk Twente 
wordt gecoacht door Iris Beekman en is 
bereikbaar via ervaringsdeskundigen@estinea.nl
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De komende jaren geven alle teams bij Estinea invulling 
aan hun eigen MOVE-traject. ‘Sommige teams starten met 
reflectie,’ vertellen projectleiders Mellanie Hubers en Lienke 
Nijman. ‘Wat hebben we bereikt? Maken we ruimte om iets 
nieuws te proberen? Mag het ook mis gaan? Is er iets wat 
ons tegenhoudt? Kun je kritisch naar jezelf kijken en collega’s 
ergens op aanspreken? Andere teams starten een MOVE-
traject vrijwel meteen samen met cliënten en/of familie.’

Verbinding
Team Kneedweg Enschede was een van de eerste teams 
die gemotiveerd aan de slag gingen met MOVE. Persoonlijk 
begeleider Frank Oude Mulders: ‘De woonlocatie bestaat 
bijna tien jaar. In die periode heeft het team zich ontwikkeld 
van ‘losse eilandjes’ naar een hechte club medewerkers. In de 
eerste MOVE-sessies stelden we met elkaar vast dat we goed 
op elkaar zijn ingespeeld. Maar we hebben ook uitgesproken 
naar elkaar dat we soms iets meer ruimte willen voelen om 
als individu te kunnen doen wat je denkt dat nodig is. Zonder 
de verbinding met elkaar te verliezen.’

Anders zien
‘We constateerden ook dat we nog nadrukkelijker 
de verbinding wilden voelen met de mensen die we 

ondersteunen,’ gaat Frank verder. ‘We hebben cliënten 
daarom vrij snel bij het MOVE-traject betrokken. We 

wilden hen op een andere manier zien, beter leren 
kennen. Er wonen hier 17 mensen met een beperking, 
de meesten wonen hier al vanaf het begin. Maar 

toch, hoe goed ken je elkaar echt? Wat weten 
bewoners eigenlijk van ons, en wat weten zij van 
hun buren? Soms zoeken cliënten aansluiting 
buiten de deur terwijl ze ook iets samen met hun 
buren kunnen doen. We zijn gaan brainstormen 
over hoe we elkaar een keer op een andere 
manier konden ontmoeten.’

Over de streep
Het resultaat was een hele middag samen buiten spelen op 
de parkeerplaats van de Kneedweg. Intern procesbegeleider 
Theo Boesveld en Esther Faber begeleidden de dag. Theo: 
‘We hebben allerlei spellen gedaan, naar muziek geluisterd, 
gedanst. Dingen die je normaal niet zo snel samen doet. 
De focus lag op samenspel, aandacht geven en krijgen, 
concentratie. Rode draad tijdens de middag was de oefening 
‘over de streep’, waarbij medewerkers en cliënten steeds 
werden uitgedaagd om elkaar beter te leren kennen. In 
antwoord op een vraag of stelling bleef je staan of stapte je 
over de streep. Zonder iets te zeggen, zonder te lachen.’

Dingetjes
Bewoner Johan Vos was erbij en vond dat heel bijzonder.  
‘Ik dacht altijd dat begeleiders geen zorgen hadden. Maar dan 
komt er zo’n vraag als ‘voel je je wel eens eenzaam?’ en dan 
blijven er een paar bewoners en ook een begeleider staan. Ik 
heb gezien dat begeleiders ook maar mensen zijn. Dat Frank 
niet alleen een stoere kerel is, maar ook zo z’n dingetjes heeft. 
En ik heb de andere bewoners beter leren kennen. Ik wil best 
eens wat vaker bij Ingrid of Johan langs gaan.’

Gesteund
Bewoonster Ingrid Dijkmann was er ook bij en vond het vooral 
fijn om een hele middag lekker samen in de buitenlucht te 
bewegen: ‘Dat is altijd goed voor je en we hebben veel lol 
gehad samen.’ Bewoner Johan Gamen weet nog dat hij na de 
vraag ‘voel je je wel eens niet serieus genomen?’ bleef staan. 
‘Maar ik voelde me gesteund omdat anderen ook bleven 
staan.’ Ook bewoonster Marie Mulder vond het een fijne dag: 
‘Sommige mensen kan ik nog steeds geen vrienden noemen, 
maar je kunt wel respectvol met elkaar omgaan.’

Familie
Frank: ‘We hebben de middag gezellig afgesloten met 
een barbecue. Ik vond het tof dat bijna iedereen heeft 
meegedaan. Nu gaan we door en kijken hoe we hier in de 
dagelijkse praktijk concreet mee verder kunnen. En we waren 
het er allemaal over eens dat dit een vervolg moet krijgen.’ 
Johan Vos: ‘Misschien kunnen we dit wel ieder jaar doen? 
Frank: ‘Zeg ’t maar, wat zou jij willen?’ Johan: ‘Ik denk dat we 
dit ook een keer moeten doen met familie erbij.’

MOVE
MOVE is niet iets nieuws. In een MOVE-traject gaan 
medewerkers met elkaar aan de slag en bouwen 
ze verder op wat ze al bereikt hebben. Zij worden 
aangemoedigd, uitgedaagd en ondersteund 
in hun ontwikkelingsproces door een intern 
procesbegeleider en de regiomanager. Elk team 
doorloopt zo z’n eigen proces, zonder het lijntje 
met de rest van de organisatie te verliezen. Daarbij 
is elke stap in ontwikkeling er één.

ThemaMOVE

THEMA: MOVE

Samen ontdekken 
en ontwikkelen
Werken vanuit mogelijkheden, vertrouwen en verantwoordelijkheid. 
Daar maken we ons bij Estinea sterk voor. Onze kernwaarden zijn daarbij 
ons kompas: Midden in de samenleving, Oprechte aandacht, Vakmanschap 
en Eigen regie (MOVE). Maar waar staan we nu? Wat gaat goed? En waar 
liggen nog kansen voor cliënten, familie en medewerkers om iets nieuws te 
proberen? Om dat met elkaar te ontdekken is speelruimte nodig, en tijd. 
Dat gunnen en geven we teams met MOVE. Daarbij kunnen zij rekenen op 
begeleiding en steun vanuit de organisatie. MOVE doen we samen. We zetten 
in op blijvende ontwikkeling en een zo hoog mogelijke kwaliteit van plezier en 
levensgeluk. De energie gaat er in ieder geval volop van stromen!
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THEMA: MOVE

ThemaMOVE

MOVE brengt mensen bij Estinea in beweging. Medewerkers nemen zelf de regie in hun 
ontwikkelingsproces. Zij worden begeleid en ondersteund door procesbegeleiders en 
regiomanagers die hierdoor zelf ook in beweging zijn. Eén ding is duidelijk: MOVE is niet 
in een hokje te passen. Het doel dat we ermee voor ogen hebben is echter helder: 
we willen nog beter aansluiten bij wat cliënten zelf kunnen en willen.

‘Een cadeautje van 
de organisatie’

Bibiana Kleine Schaars
begeleider woonlocatie Laan van Schuylenburch

‘We willen voor cliënten een veilige 
woonomgeving creëren. Door de jaren heen 

zijn er patronen ontstaan in hoe we dat doen. 
Tijdens ons MOVE-traject zijn we gaan bespreken 

of we vinden dat we nog wel de goede dingen 
doen. Het was bijvoorbeeld onze gewoonte om 
na negen uur ’s avonds de gemeenschappelijke 

ruimte op slot te doen. Daar zijn we mee gestopt, 
omdat we merkten dat cliënten dat anders 

wilden. In het begin ging er van alles mis, wat we 
van te voren al hadden verwacht. Toch hebben 
we doorgezet. Nu merken we dat cliënten heel 

goed met deze ‘vrijheid’ om kunnen gaan. 
Door MOVE hebben we een gezamenlijke visie 

ontwikkeld op hoe we willen werken. Die houden 
we levend doordat tijdens een overleg steeds 
één teamlid in de gaten houdt of we ons aan 
onze afspraken houden. We hebben ook meer 

aandacht voor elkaar, vragen aan het einde van 
een werkdag vaker ‘hoe was je dag, wat vond je 

lastig?’. Als team zijn we enorm gegroeid.’

Renate Heijdemann
begeleider Werk & Activiteiten 

Lonnekerspoorlaan

‘We hebben nu een aantal MOVE-sessies gehad. 
Daarin zijn we geleidelijk aan met elkaar een stip 

gaan zetten: hoe kunnen we ons werk binnen 
de dagbesteding methodischer organiseren? 

Hoe geven we cliënten meer ruimte om te leren, 
om nieuwe dingen uit te proberen? Kan iemand 

echt alleen het tosti-apparaat aanzetten? Of 
kunnen we hem ook uitdagen om er een tosti in 

te leggen en die misschien wel uit te serveren? En 
hoe kunnen we de kwaliteiten van ieder teamlid 
optimaal benutten? Door opdrachten te doen 
die we krijgen aangereikt, zijn we met elkaar 
deze puzzel aan het leggen. Dat we als team 
de gelegenheid krijgen om hier tijd en ruimte 
voor te nemen, is echt een cadeautje van de 

organisatie! Ik vind het leuk om dit proces samen 
met mijn collega’s te doorlopen. We leren elkaar 

beter kennen en spreken naar elkaar uit wat 
we willen bereiken. Het methodisch werken is in 
wording. Ik weet zeker dat het cliënten en het 

team veel gaat brengen.’

Tom Kleine Schaars
intern procesbegeleider 

‘MOVE gaat over de professie van ons werk 
en geeft ruimte om superviserend te leren. Als 
intern procesbegeleider ondersteun ik teams 
in het traject dat ze met elkaar aangaan. Je 

hebt iemand nodig die je confronteert, scherp 
houdt en aanmoedigt om het ongemak en 

de verdieping op te zoeken. Het is mijn rol om 
teams een veilige werkomgeving te bieden en 
werkvormen aan te reiken om tot verandering 

te komen. Daarbij word ik als procesbegeleider 
zelf ook uitgedaagd om verantwoordelijkheid 

te nemen, zonder het van teams over te nemen. 
Ik merk dat ik steeds minder ga vinden, de regie 

bij de teams laat en hen vooral een spiegel 
voorhoudt. Hierdoor kom ik zelf ook sterker in 

mijn functie van adviseur zorgprocessen te staan. 
Dat zie ik ook bij mijn collega-procesbegeleiders, 

die ieder op hun eigen manier invulling geven 
aan hun rol. Dat is juist de kracht van MOVE, 

overal gebeuren immers andere dingen.’

Tineke Roelofsen
regiomanager

‘Een goed functionerend team is een voorwaarde 
om cliënten meer eigen regie te kunnen laten 

nemen. Ik zie een MOVE-traject daarom als het 
rijpingsproces van een team. Je neemt de tijd 

om even stil te staan bij hoe je de dingen doet. 
Gaat samen nieuwe dingen uitproberen en krijgt 

de ruimte om te voelen en ervaren waar het 
wringt. En om elkaar te corrigeren en opnieuw 

te beginnen. Bij alles wat we doen binnen MOVE 
staat de diepgang en samenwerking met cliënten 
voorop. Daarmee geven we als organisatie echt 
inhoud aan onze kernwaarden. De trajecten die 
teams doorlopen zijn heel verschillend. Natuurlijk 

doet dat ook iets met mij als regiomanager. 
Want eerlijk is eerlijk, het loslaten en het gewoon 

maar laten gebeuren ervaar ik soms best als 
spannend. Ik krijg als regiomanager zelf ook 

spiegels voorgehouden, ben met teams in 
gesprek over wat ik anders zou kunnen doen en 
word uitgedaagd om, net als de teams, uit mijn 

comfortzone te stappen.’
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IN BEWEGING

Huiskamer 
van de buurt
Boeken lenen, een kopje koffie drinken of gewoon binnen lopen 
en een praatje maken? Bij bibliotheek Twekkelerveld in Enschede 
staan de deuren wagenwijd open voor iedereen in de buurt. 
Onlangs is de ontmoetingsruimte van de bibliotheek vernieuwd en 
vergroot. ‘We gaan nog meer een wijkfunctie vervullen en willen 
dat dit de huiskamer wordt van álle buurtbewoners!’

Fantastische werkplek
Estinea runt bibliotheek Twekkelerveld al sinds 2010. Voor 
deelnemers Joop Ellenbroek, Dionne Bousema, Emma Baake, 
Johan Vos, Ahmed Salim, Marloes van Adrichem, Wendy van 
Slooten, Ivan Slotboom, Barbara Poelstra en Kirsten Doek is 
het een fantastische werk(ervarings)plek. Dionne en stagiaire 
Gulbahar (links voor op de foto): ‘We nemen boeken in en zetten 
die weer terug in de schappen. We helpen schoolkinderen die hier 
komen om boeken uit te kiezen. En we zorgen dat de bibliotheek 
netjes is, zodat mensen hier graag komen. Het is leuk dat steeds 
meer mensen dat doen.’ 

Breiclubje
Begeleiders Herma Lubbers en Marjolein van Druten merken ook 
dat buurtbewoners behoefte hebben aan een plek om bij elkaar 
te komen. Herma: ‘Een paar jaar geleden is het wijkcentrum 
gesloten. Wij zijn hierop ingesprongen door meer activiteiten te 
gaan organiseren. Dat doen we zelf of samen met anderen. Elke 
eerste woensdag van de maand komt een aantal buurtbewoners 
hier handwerken. Zij nemen hun breiwerkje mee en een aantal 
deelnemers doet dan gezellig mee. Ouderen komen naar het 
computerspreekuur dat wordt georganiseerd door SeniorenWeb. 
Speciaal voor kinderen houden we knutselmiddagen. En onlangs 
hebben we samen met Aveleijn en Livio een aantal burendagen 
georganiseerd.’

Sociaal actief blijven
Marjolein: ‘In de vernieuwde huiskamer kunnen we buurtbewoners 
nog meer mogelijkheden bieden om actief te blijven en hun sociale 
netwerk in stand te houden of juist te versterken. En natuurlijk 
hopen we ook eenzaamheid te voorkomen. De wijkcoaches van 
Livio komen bij wijkbewoners thuis. Op die manier hopen we ook 
contact te leggen met mensen die hier anders niet zo snel binnen 
zouden lopen. Iedereen is meer dan welkom!’
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Oefenen met 
zelfstandig zijn
Pascal Huisman is 24 jaar en woont bij zijn ouders in ’s-Heerenberg. 
Maar als het aan hem ligt duurt dat niet lang meer. Pascal wil op zichzelf gaan 
wonen. Om daar alvast aan te kunnen wennen, logeert hij sinds vorig jaar één 
weekend per maand bij Estinea. Hij maakt gebruik van het logeerappartement 
van de woonlocatie aan de Zeddamseweg in ‘s-Heerenberg. Pascal: ‘Het liefst 
wil ik hier straks ook wonen. Nu ik hier af en toe logeer kan ik alvast kijken of ik 
het echt leuk vind én oefenen met zelfstandig zijn.’

Pascal is best al wel zelfstandig, vindt zijn moeder Claudia 
Huisman. Ze vertelt: ‘Alles wat Pascal zelf kan doen, doet hij 
zelf. Hij zorgt goed voor zichzelf en kookt bijvoorbeeld ook. 
Hij maakt gerust een pizza of een visje klaar. Hij is er aan toe 
om uit huis te gaan, maar kan het vanwege zijn beperking 
niet helemaal alleen af. Doordat hij nu bij Estinea logeert, 
kunnen we allemaal wennen.’

Thuis ontbijten
De eerste keer logeren beviel Pascal meteen al goed. 
‘Een paar vrienden van school wonen hier, dus ik was hier al 
vaker geweest. En de meeste andere bewoners ken ik nu ook 
wel, doordat we ’s avonds samen eten. De Zeddamseweg 
ligt vlakbij het centrum, dus ik kan zo even naar de winkel 
lopen of een terrasje pakken. In een weekend dat ik hier kom 
logeren, ga ik vaak uit. Bijvoorbeeld naar de disco in Didam 

of even koffie drinken bij vrienden.’ 
Claudia: ‘Pascal houdt in een 
logeerweekend ook altijd contact met 
ons. Op zaterdagochtend komt hij thuis 
ontbijten en de hond uitlaten. Misschien 
moet hij nog wel het meest wennen aan 
alleen zijn.’ 

Onderzoeken
In december wordt Pascal 25. ‘Daarna hoop ik 
zo snel mogelijk op mezelf te kunnen gaan wonen. 
Alleen, het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat er 
een appartement vrijkomt aan de Zeddamseweg.’ Claudia: 
‘Daarom kijken we ook naar andere mogelijkheden voor 
begeleid wonen. En we onderzoeken of Pascal misschien 
zelfstandig kan wonen met ambulante begeleiding van 
Estinea.’

Hoofd en hart
Ook Hidde Tuenter logeert sinds kort een weekend per 
maand bij Estinea. Hidde is 23 jaar, heeft CHARGE en 
woont samen met zijn ouders, zusje en broertje in Silvolde. 
‘Hidde is een vrolijke, onderzoekende, leergierige en sociale 
jongen,’ vertelt moeder Paula. ‘Hij is graag betrokken bij 

de activiteiten in het dorp. Hij is bijvoorbeeld vrijwilliger 
bij het SiZoKa, loopt voor het jeugdcarnaval mee in de 

optocht, trommelt bij Schuttersvereniging Willem Tell 
en gaat drie keer in de week naar de sportschool. 

Drie dagen in de week gaat Hidde naar Werk 
en Activiteiten Gendringen-Ulft (de WAGU). 
Daarnaast werkt hij één dag met de conciërges 
op de Plakkenberg en een keer in de drie weken 
helpt hij bij -40Celsius in Varsselder. Hidde heeft 
de leeftijd om te kijken naar de volgende stap 

naar zelfstandigheid. Dat hij kan logeren aan de Jachtlaan 
in Silvolde is een uitkomst. In ons hoofd weten we dat het 
een goede stap is, in ons hart willen we het liefst als gezin bij 
elkaar blijven. Het is dus nog wel wennen.’

Groeiproces
De Jachtlaan ligt in de wijk waar Hidde vroeger woonde. 
Paula: ‘Dat helpt, hij komt oude buren tegen op straat en 
maakt dan een praatje. Er wonen ook mensen die hij kent 
van de WAGU.’ Tijdens een logeerweekend heeft Hidde 
een eigen slaapkamer, toilet en douche. Hij eet mee in de 
gemeenschappelijke ruimte en doet samen met de andere 
bewoners mee met activiteiten. Paula: ‘Hij wordt betrokken 
bij het dagelijkse leven, zo ook tijdens de vakantie met 
uitstapjes. In de communicatie en voorbereiding ging het 
onlangs een beetje mis. Het is belangrijk dat we als ouders en 
begeleiders steeds goed met elkaar in gesprek blijven om  
dit groeiproces samen met Hidde te doorlopen.’

Uitgedaagd
Paula tot slot: ‘Ik vind het belangrijk dat Hidde zich thuis  
voelt als hij logeert aan de Jachtlaan. En dat hij daarbij 
voldoende uitgedaagd wordt. Wij hebben altijd geïnvesteerd 
in zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij helpt mee in het 
huishouden en heeft daarin zijn taken. Ook tijdens het 
logeren pakt Hidde zijn verantwoordelijkheden, maar net als 
bij een ‘gewone’ jongeman geldt: zien werken, doet werken. 
Dus als Hidde ziet dat anderen niets doen, zal hij het ook 
niet meer doen. Ik hoop dat hij hierin ook tijdens het logeren 
gestimuleerd wordt.’

Logeren bij Estinea

Pascal en Claudia Huisman

Hidde en zijn familie

Logeren bij Estinea

Logeren is een uitkomst voor mensen met een 
beperking. Zij ontmoeten andere mensen, doen 
nieuwe ervaringen op en zetten zo misschien wel 
de eerste stappen naar zelfstandig (begeleid) 
wonen. Ook voor ouders is het fijn. Zij kunnen 
eraan wennen dat hun kind op eigen benen leert 
staan. Ouders van jonge kinderen kunnen even 
op adem komen, tijd voor zichzelf nemen of 
aandacht geven aan anderen in het gezin.
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Dorien, 
Wendy en 

Theo spelen

Zo blij kijken als een kind. Of stoer 
en onbevreesd als een gangster. 
Dorien Halfman en Wendy Wisselink 
ontdekten en leerden hoe je dat 
doet. Zij deden voor de zomer 
mee aan de pilot Spelen, die 
inmiddels een vervolg heeft 
gekregen. In een geanimeerd 
gesprek met begeleider 
Theo Boesveld vertellen 
ze hoeveel Spelen hen 
heeft gebracht. Dorien: 
‘Als ik dit niet meer zou 
kunnen doen, zou 
ik stik chagrijnig 
worden!’

3GESPREK 

Theo: ‘Jij was erbij vanaf het begin, hè 
Wendy?’

Wendy: ‘Ja, ik had al meegedaan aan 
workshops toneelspelen. We wilden 
dat meer mensen met een beperking 
gingen ervaren hoe leuk en goed 
spelen voor je is. Met een groepje van 
vijf zijn we langs locaties gegaan om 
daar te spelen. Zo hebben we mensen 
over de drempel gehaald om mee te 
doen.’

Dorien: ‘Ik weet nog dat ik dacht 
‘wat een poppenkast, laat me met 
rust’. Maar jullie gebruikten grappige 
muziek en het zag er toch wel leuk 
uit. Toen dacht ik ‘dat durf ik nooit’. 
Gelukkig kende ik jou al en jij zei dat je 
het in het begin ook lastig vond.’ 

Theo: ‘Eigenlijk heb jij Dorien dus over 
de streep gehaald, Wendy?’

Wendy: ‘Ik herkende de faalangst 
van Dorien. Iedereen in onze groep 
weet wat dat is, hoe je je voelt. Dus je 
begrijpt elkaar.’

Dorien: ‘In het begin was ik bang dat 
mensen me gingen uitlachen. Maar 
niemand kijkt hier raar naar je of vindt 
het stom als het even niet lukt. Ik ben 
vaak genoeg naar buiten gelopen, 
omdat ik iets niet durfde. Dan kwamen 
Theo of Nienke (red. begeleiders pilot 
Spelen) even naar me toe, gaven me 
een boks en dan ging ik toch weer 
door.’ 

Theo: ‘Door te spelen verleg je steeds 
je grenzen. Je wordt uitgedaagd om te 
laten zien wat je in je hebt. Niet door 
tekst, maar vooral door dingen uit te 
beelden.’

Wendy: ‘Ik heb meer zelfvertrouwen 
gekregen. Vroeger op school vond ik 
het moeilijk om vragen te stellen, dan 
schaamde ik me. Door het spelen voel 
ik me lekker vrij.’ 

Dorien: ‘Ja, dat heb ik ook! Ik ben ook 
rustiger geworden. Vroeger als iets 
een keer anders ging dan normaal, 
sloeg de paniek toe. Nu kan ik dingen 
loslaten. ‘Gooi het weg’, zeg jij altijd 
Theo.’

Wendy: ‘Mijn vriendin zegt dat ik 
meer voor mezelf opkom, mijn mond 
eerder los trek als er iets wordt 
gezegd waar ik het niet mee eens 
ben.’

Dorien: ‘We leren veel van elkaar. 
Ik leer bijvoorbeeld ook van Petra 
die niet kan zien.’

Theo: ‘Wat ik mooi vind Dorien, is dat jij 
je twee huisgenoten die ook meedoen 
met Spelen beter bent gaan begrijpen. 
Jullie hebben elkaar op een andere 
manier leren kennen.’

Dorien: ‘We hebben geleerd naar 
elkaar te luisteren en zijn elkaar 
gaan respecteren. Spelen is voor mij 
genieten. Hier kan ik mezelf zijn en 
ondertussen leer ik een heleboel.’

Wendy: ‘We hebben inderdaad heel 
veel lol tijdens het spelen, maar soms 
voelt het ook een beetje als therapie. 
Als je niet lekker in je vel zit, word je 
uit de put gepraat. Maar ook als je 
een goeie dag hebt, leeft iedereen 
met je mee.’

Theo: ‘Dat blijft volgens mij niet 
beperkt tot de dinsdagen dat jullie 
samen spelen!’

Dorien: ‘Nee joh, we zijn ook buiten 
het spelen om vrienden geworden. 
We hebben een groepsapp, dus ook 
in de vakanties hadden we gewoon 
contact. Ik ben super blij dat we in 
ieder geval nog tot het einde van dit 
jaar doorgaan met spelen.’

Wendy: ‘Het is leuk dat we nu ook 
vaker optreden binnen en buiten 
Estinea. De presentatie die we op 25 
juni gaven voor familie en mensen van 
Estinea smaakte naar meer.’ 

Theo: ‘Jullie worden steeds losser, 
hebben steeds meer inspiratie en 
spelen steeds beter samen. Dan wordt 
het makkelijker om jezelf aan anderen 
te laten zien.’

Dorien: ‘Nou, ik vind dat altijd nog 
wel spannend. Al was ik tijdens de 
acts die we hebben gedaan op 
de vrijwilligersbijeenkomst en de 
regiobijeenkomst in Doetinchem 
al minder nerveus. Maar goed, we 
zitten hier dan ook heus niet alleen 
te ouwehoeren. Spelen is keihard 
werken!’ 

Wendy: ‘We willen echt iets goeds 
laten zien als we optreden. De acts 
die we doen lijken meer op theater 
dan op toneel. We maken met de 
groep bijvoorbeeld steeds een 
stilstaand beeld, waarbij iedereen iets 
anders uitbeeldt.’

Dorien: ‘Ik hoop zo dat we het voor 
elkaar krijgen dat we ook volgend jaar 
gewoon door kunnen blijven spelen!’

Dorien, Wendy en Theo spelen iedere 

dinsdag in Borchuus Varsseveld. Dat doen 

ze samen met nog negen andere mensen 

met een beperking. Wil je hen inhuren 

voor een optreden of ben je benieuwd 

of Spelen iets voor jou is? Mail dan naar 

projectspelen@estinea.nl.

Dorien (links), 
Theo en Wendy.
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Gouden Prokkel 
valt in Gouden Handen
Inclusie. Beschikking. Transitie. Voorbeelden van moeilijke woorden die wel eens in een brief van 
de gemeente staan. Te lange zinnen komen ook voor. ‘Zo’n brief leg je dan weg zonder er nog 
naar om te kijken,’ zegt Catharina van der Velde, ervaringsdeskundige bij Estinea. Dat kan en moet 
anders, vindt ook Mechi Damen van het Sociaal Team van de gemeente Montferland. Samen met 
Estinea nam ze het initiatief voor de Prokkel ‘Spreken wij dezelfde taal?’. Een initiatief waarvoor we 
eind juni trots de Gouden Prokkel in ontvangst mochten nemen!

In juni worden in heel Nederland Prokkels georganiseerd. 
Bedrijven en overheden nodigen mensen met een beperking 
uit om stage bij hen te komen lopen. Duizenden mensen 
met een beperking maken hier gebruik van. Ook op scholen, 
in wijken, buurten en bij verenigingen komen mensen met 

en zonder beperking samen. Om met elkaar te sporten, te 
zingen, te koken, te eten of een workshop te volgen. Samen 
iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het om 
draait.

Workshops
Dat was ook het doel van de Prokkel ‘Spreken wij dezelfde 
taal?’ die op 15 juni werd gehouden in de raadszaal op 
Gouden Handen in ’s-Heerenberg. Catharina en haar 
collega’s Lies Eggink en Lisa Scheltens van Team Samen 
Sterk van Estinea gaven die dag verschillende workshops. 
Deelnemers waren beleidsmedewerkers, medewerkers van 
het Sociaal Team (team Volwassenen en team Jeugd) en 
medewerkers van de afdeling Werk & Inkomen van gemeente 
Montferland. Ook deden enkele mensen met een beperking 
mee die zelfstandig wonen in Montferland. 

Grabbelton
Mechi: ‘Wij willen graag dat iedereen mee kan doen in 
onze gemeente. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is 
dat je elkaar begrijpt. Maar eenvoudige taal gebruiken 
in een brief blijkt in de praktijk nog best moeilijk.’ In een 
van de workshops werd daarom een brief met moeilijke 
woorden onder de loep genomen. In een andere werden 
makkelijke woorden bedacht voor moeilijke woorden die 
uit een grabbelton kwamen. Lisa: ‘Het is heel leuk om hier 
samen mee bezig te zijn, want zo kom je op betere ideeën 
hoe het makkelijker kan. Een tip die naar boven kwam was 
bijvoorbeeld om belangrijke dingen meteen op de eerste 
pagina te zetten. De uitleg kan beter in een bijlage bij 
de brief.’

Wiebelen
In weer een andere workshop konden deelnemers ervaren 
wat het betekent om autisme te hebben. Mechi: ‘Voor mijn 
collega’s en mij was het heel waardevol om dit van Lies 
zelf te horen. Zij liet ons ervaren waar zij in haar dagelijkse 
leven tegenaan loopt.’ Lies: ‘Ik liet deelnemers op een pion 
staan wiebelen. Ondertussen moesten ze verschillende 
oefeningen tegelijk doen. En luisteren naar een mop die ze 
daarna moesten navertellen. Dat lukt dus gewoon niet 
als je autisme hebt. Ik kan maar op een ding tegelijk 
focussen. Alle andere informatie gaat verloren.’ 
Mechi: ‘Een brief waar te veel boodschappen en 
opdrachten in staan komt bij iemand als Lies dus 
niet aan!’ 

Doe je mee?
In een vierde workshop deden deelnemers 
het Doe je mee-spel. Catharina: ‘Normaal 
gesproken kunnen wij natuurlijk niet op deze 
manier in gesprek met medewerkers van de 
gemeente. En zij ook niet met ons. Het was leuk 
om dat nu in groepjes wel te doen en elkaar 
beter te leren kennen. We hebben over allerlei 
onderwerpen gesproken die te maken hebben 
met meedoen in de samenleving. Het was een super 

gezellige en leerzame ochtend met als afsluiting een  
heerlijke lunch!’ 

Brieven
Ook Mechi vond het een zeer leerzame bijeenkomst. 
‘We realiseren ons dat we het nog veel beter kunnen 
doen. Brieven van de gemeente moeten makkelijker zijn 
om te lezen. Een groepje beleidsmedewerkers is aan de 
slag gegaan om standaard brieven die we versturen in 
begrijpelijke taal te schrijven. Zij hebben daarbij ook de tips 
die we tijdens deze Prokkel hebben gekregen meegenomen.’ 
Daar zijn Catharina, Lisa en Lies maar wat trots op: ‘Super 
mooi, dat we daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren!’ 

Spreken wij dezelfde taal?

‘Spreken wij dezelfde taal?’ van Estinea en gemeente 
Montferland won de Gouden Prokkel in de categorie 
Mensenrechten. Iedereen heeft immers recht 
op begrijpelijke informatie. Clementine Bollen, 
begeleider van Team Samen Sterk: ‘Het was voor 
het eerst dat we dit samen organiseerden. Je kunt 
je wel voor stellen dat we enorm trots zijn dat we 
met ons initiatief meteen de Gouden Prokkel hebben 
ontvangen. Dat smaakt naar meer, wat ons betreft 
gaat het hier niet bij blijven. Wij staan ervoor open 
om dit ook samen met andere gemeenten in de 
Achterhoek en Twente te gaan organiseren!’
Interesse? Stuur dan een mail naar Team Samen 
Sterk: ervaringsdeskundigen@estinea.nl
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ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT

Goed leven-gesprek
Voor mensen met een ernstige 
meervoudige beperking betekent 
een goed leven dat het goed 
voor elkaar is op vijf gebieden: 
lichamelijk welzijn, alertheid, 
contact, communicatie en 
stimulerende tijdsbesteding. Dit 
wordt kortweg de LACCS-visie 
genoemd. De ondersteuning die 
we bij Estinea bieden aan mensen 
met een ernstige meervoudige 
beperking is gericht op het 
vergroten van hun belevingswereld 
en het versterken van een goed 
leven. Ouders willen immers 
gewoon dat hun kind zich lekker 
voelt. In een goed leven-gesprek 
bespreken we met iedereen die 
betrokken is of dat gevoel er is. We 
bespreken wat we zien, bevragen 
elkaar en kijken wat mogelijk nog 
beter kan.

‘Yvet kan 
weer laten 
zien wie ze is’

Yvet vertoonde overlevingsgedrag. 
Cilia: ‘Na een verhuizing voelde Yvet 
zich onveilig in haar nieuwe huis. 
Ook was ze gestopt met medicatie 
die ze lange tijd slikte tegen epilepsie. 
Het leek erop dat ze overspoeld werd 
door prikkels van medebewoners. 
Ze reageerde vaak afwerend en zat 
steeds vaker in haar eigen appartement, 
terwijl ze juist houdt van gezelligheid.’

Leren kennen
Janien Veerbeek (persoonlijk begeleider 
dagbesteding) en Anke Schuurman 
(persoonlijk begeleider wonen) stelden 
voor om een goed leven-gesprek te 
voeren. Janien: ‘We wilden Yvet beter 
leren kennen. Ons niet meer zo richten 
op haar boosheid en afweer, maar 
veel meer kijken naar wat ze precies 
wil zeggen met haar gedrag. Wat kan 

ze aan? Waar geniet ze van? Door in 
beeld te brengen hoe het bij haar werkt, 
weten we ook beter wat ze van ons 
nodig heeft.’

Ervaringsdeskundigen
‘Tijdens een goed leven-gesprek zitten 
alle ervaringsdeskundigen samen 
aan tafel,’ vertelt gedragsdeskundige 
Lot de Swart. ‘In het geval van Yvet 
waren dat haar moeder, haar zus en 
haar twee persoonlijk begeleiders. 
Zo’n goed leven-gesprek verloopt 
meestal ongestructureerd. De mensen 
die de cliënt goed kennen delen hun 
ervaringen. Als gedragsdeskundige help 
ik met ordenen. De vijf LACCS-gebieden 
zijn daarbij leidend: lichamelijk welzijn, 
alertheid, contact, communicatie en 
stimulerende tijdsbesteding. Ik heb vijf 
briefjes op tafel liggen die ik tijdens het 

gesprek vul. Blijft een briefje leeg, dan 
stel ik gerichte vragen.’ 

Videobeelden
Tijdens het goed leven-gesprek 
ontstond een beeld van wie Yvet is. Lot: 
‘Stap twee was om ook de rest van het 
team hierin mee te nemen. Daarvoor 
hebben we videobeelden gemaakt van 
Yvet. Die beelden hebben we vervolgens 
met de ouders en zus van Yvet en 
met alle begeleiders van wonen en 
dagbesteding bekeken en besproken. 
Wat zie je? En hoe interpreteer je dat? 
Zo kwamen we met elkaar tot concrete 
afspraken over hoe we Yvet anders 
konden gaan begeleiden.’

iPad
Janien: ‘We zagen bijvoorbeeld dat Yvet 
meer tijd nodig heeft om informatie te 

Yvet ten Barge (37) is een echt gezelschapsmens. 
Ze kan zich niet goed verstaanbaar maken, maar 
zoekt actief contact met mensen met wie ze een klik 
voelt. Prikkels en signalen van andere cliënten pikt 
ze snel op en ze wil anderen graag helpen. Een tijd 
geleden merkten moeder Cilia en zus Elian dat het 
niet zo goed ging met Yvet. Cilia: ‘Ze had veel last 
van geluiden en drukte om zich heen. Maakte steeds 
meer afwerende bewegingen en kon heel emotievol 
reageren. Samen met iedereen die Yvet kent zijn 
we gaan zoeken naar manieren om haar anders 
te begeleiden.’

verwerken. Zij komt daarom nu eerder 
naar de dagbesteding dan andere 
cliënten. Zo heeft ze tijd om te aarden. 
Aan het einde van de dag gaat ze 
ook weer iets eerder naar huis. We 
ontdekten ook dat Yvet het spannend 
vindt om direct contact te hebben. 
Ongedwongen contact wil ze wel. 
Ze heeft nu een iPad waarmee ze 
dingen aan ons kan laten zien en 
vertellen. Als je die op tafel legt, komt 
ze vanzelf. Ze groeit er enorm van dat 
ze zelf het initiatief kan nemen. En dat 
ze voor anderen van betekenis kan 
zijn. We betrekken haar bewuster bij 
dagelijkse dingen. Vragen bijvoorbeeld 
of ze fruit kan prikken voor een andere 
cliënt of even samen met iemand 
televisie kan kijken.’

Lijntje
Cilia: ‘Nabijheid vindt Yvet inderdaad 
fijn. Het is heel belangrijk dat je het 
lijntje met haar houdt. Die iPad is 
daarom voor mij ook een uitkomst. 
De begeleiders maken foto’s van 
bijzondere en leuke gebeurtenissen. 
Zo kan ik in het weekend met haar 
praten over wat ze heeft meegemaakt 
die week. Inmiddels gaat het veel 
beter met Yvet. Ze geniet weer als 
vanouds van samen op een terrasje 
zitten of een pannenkoekje gaan eten. 
En ze groeit nog steeds: haar rollator 
laat ze bijvoorbeeld steeds vaker 
staan. Laatst heeft ze drie kilometer 
gelopen terwijl ze alleen mijn vinger 
vast hield. Als we dat lijntje met haar 
weten te houden, kan ze écht laten 
zien wie ze is!’
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Op ontdekking dankzij 
Vrienden van Estinea
Donderdag 21 september was een bijzondere dag voor 
deelnemers van Estinea’s Werk & Activiteiten aan de Dr. 
Van der Meerstraat in Dinxperlo. Na een jaar lang klussen 
en inrichten vond hier de officiële opening plaats van de 
Ontdekkingsruimte. Iets wat zonder de inzet en bijdrage 
van Stichting Vrienden van Estinea niet was gerealiseerd. 
Zij droegen bij aan de aanschaf van een vloerprojector, een 
oogbesturingscomputer, een zitzak en de verlichting. 

‘Zonder de financiële bijdragen van Vrienden van Estinea 
hadden we deze middelen niet ter beschikking kunnen 
stellen,’ aldus Martin Veldhuizen, voorzitter van Stichting 
Vrienden. ‘Naast particulieren zijn de afgelopen jaren ook 
al heel wat bedrijven Vriend van Estinea geworden. Vanaf 
deze plek wil ik al onze Vrienden hartelijk danken voor hun 
donaties. Jullie maken de wereld van mensen met een 
beperking echt een stukje groter.’

Aanwinst voor Dinxperlo
Inmiddels maken deelnemers van Estinea volop gebruik van 
de Ontdekkingsruimte. Maar niet alleen zij, ook kinderen 
van de kinderopvang van De Bosmark gaan hier regelmatig 
op ontdekkingsreis. Leerlingen van Mariëndael, school voor 
speciaal onderwijs in Doetinchem, 
en bewoners 

van de diverse woonlocaties van Estinea in Dinxperlo zijn er 
eveneens regelmatig te vinden. De Ontdekkingsruimte is een 
aanwinst voor heel Dinxperlo.

Duofiets
Ook de wereld van bewoners van de Patrimoniumstraat in 
Aalten is dankzij een gift van Stichting Vrienden weer een 
stukje groter. Zij stappen regelmatig op de duofiets die dit 
voorjaar werd aangeschaft. De duofiets is een uitkomst 
voor cliënten die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan 
het verkeer of die niet alleen kunnen fietsen. De fiets kreeg 
z’n vuurdoop tijdens de verkiezingen. Cliënt Ron de Boorder 
ging er mee naar het stembureau. De duofiets is ook al 
gebruikt voor bezoekjes aan de dokter en de tandarts. En 
om boodschappen te doen. Ook familie en vrijwilligers gaan 
regelmatig samen met cliënten op pad. Richard Krabben, 
bestuurslid van Stichting Vrienden: ‘Bewoners zijn nu een 
stuk mobieler en voor korte ritjes hoeft veel minder gebruik 
gemaakt te worden van taxi’s of vervoer door medewerkers 
of familie. Bovendien is samen fietsen in de buitenlucht ook 
gezellig en goed voor de conditie. Zo’n duofiets is dus echt 
een win-win.’ 

Word Vriend

Als Vriend van Estinea ben je van 
onschatbare waarde. Met een 
jaarlijkse donatie geef je mensen 
met een beperking een steuntje 
in de rug. Je zorgt ervoor dat 
zij zo gewoon en zelfstandig 
mogelijk mee kunnen doen in de 
samenleving. Ook Vriend worden, 
als particulier of bedrijf? Je bent 
meer dan welkom! Kijk op
www.vriendenvanestinea.nl
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‘Ik vind het erg leuk om verhalen en gedichten over 
mijn kinderen te schrijven. Maar ook mijn werk met 
gepassioneerde medewerkers en de mooie mensen met wie 
we bij Estinea werken, zijn een grote inspiratiebron. Het eerste 
verhaal dat ik opstuurde naar Klik, was het verhaal van Joke. 
Joke ondersteunt Daniëlle die een ernstige meervoudige 
beperking heeft. Joke weet in haar werk precies de balans 
te vinden tussen enerzijds aandacht hebben voor Daniëlles 
zelfredzaamheid en anderzijds haar kwetsbaarheid. Joke 
werkt met gezond verstand, van mens tot mens. 

Inspireren en ontroeren
Dat contact tussen Joke en Daniëlle vind ik zo mooi, daar 
moest ik gewoon een stukje over schrijven. Ik stuurde het op 
naar Klik. En nu schrijf ik iedere twee à drie weken een stukje 
voor Klik op mijn schrijverspagina. Ik schrijf over iets wat me 

inspireert, of ontroert. Iets waar ik anderen mee 
wil raken, wil laten glimlachen of over 

aan het denken wil zetten.

Ode aan het vak
Medewerkers in de zorg werken keihard en doen hun 
uiterste best om het verschil te maken voor de mensen die zij 
ondersteunen. De mooie dingen die ik daarvan zie, die wil ik 
graag delen. Als blijk van waardering, als ode aan het vak. 
Meestal zijn het juist die heel kleine dingen die zo belangrijk 
zijn in het leven van cliënten. Gezien worden, geliefd zijn, 
ertoe doen. Daar gaat het om. Het is mijn missie om juist die 
oprechte aandacht voor de ander hoger op de agenda te 
zetten.

Aandacht
Zelf wil ik natuurlijk ook graag een verschil maken voor 
cliënten. Meedenken over hoe we hen nog beter kunnen 
leren begrijpen. Hoe we ons werk zo kunnen inrichten dat 
zij er gelukkiger van worden. Hoe we ons zo min mogelijk 
kunnen laten afleiden door andere werkzaamheden zoals 
rapporteren en verslagen schrijven. Hoe we in de waan van 
de dag toch die belangrijke momenten van aandacht kunnen 
geven aan de mensen die van ons afhankelijk zijn.

Veel reacties
Op de columns die inmiddels zijn gepubliceerd komen veel 
reacties binnen. Zo is het ZIP-ZOP gesprek bijvoorbeeld al 
agendapunt geweest bij een collega-organisatie in Brabant. 
Een gedicht dat ik schreef over Nienke en Milan is ontzettend 
veel gedeeld op de sociale media, tienduizenden keren 
gelezen en ik heb er honderden reacties op gehad. Het 
gedicht is zelfs voorgedragen tijdens de opening van het 
EMB-congres en gepubliceerd in een blad voor ouders met 
een zorgintensief kind. Mijn columns maken iets los, en dus 
blijf ik ze met veel plezier schrijven!’

Benieuwd naar de columns van Lot? 
Kijk dan op haar schrijverspagina bij Klik: 
www.klik.org/Schrijverspagina/Lot_de_Swart

‘Ik wil mensen 
raken en aan het 
denken zetten’

Lot de Swart werkt als 
orthopedagoog bij Estinea. Sinds 

een half jaar is ze ook columnist bij 
Klik, het vakblad voor medewerkers 

in de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Gastcolumn 
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Cliënten vertellen:

BAS: maakte ik heel veel bloemstukjes voor papa en 

mama      LOES: zou ik Marco Borsato ontmoeten     

TAMARA: hadden we drie airfryers     RENÉ: ging ik 

vaker paardrijden    NICOLE: wilde ik vaker een ijsje 

eten     BJORN: was ik puzzelkampioen     JOHAN: komen 

de dikke Wehkamp-bladen weer terug    ILSE: ging ik elke 

dag zwemmen met dolfijnen     PATRICK: zou ik een groter washok 

hebben    AB: ging ik nooit meer naar sport     MAARTEN: begon ik ’s 

morgens later op mijn werk     CORINE: at ik elke avond chips     JOLANDA: ging ik 

heek vaak naar het toneel of muziek     GONNEKE: zag ik ‘mapa’ elke dag     VERONI: ging ik elke dag 

shoppen     JANTINE: vloog ik naar India waar mijn zwager is geboren        WALTER: zou er altijd vrede zijn     CHRISTEL: wilde ik graag dat 

alles blijft zoals het is     TOM: ging ik naar de Efteling en het Eftelinghotel     BRIGIT: ging ik elke dag zwemmen        LISETTE: ging ik elke 

dag bakken op het werk     MICHELLE: aten we elke dag patat     PETRA: was ik koningin van Nederland     VINCENT: was ik sportjournalist     

ALBERT: deed ik heel vaak boodschappen     MARIE: stopte ik met werken     SHARON: was ik zangeres en zou ik beroemheden ontmoeten     

DENNIS: maakte ik alleen soep bij De Hoven     HERMAN: trouwde ik met Linda de Mol!     GERDA: zou ik alleen maar breien en puzzelen    REINDER: 

ging ik gewoon door met mijn dagelijkse dingen     ERIK: bleef alles zoals nu, het lijkt me niks om de baas te zijn en alles voor het zeggen te 

hebben     JEROEN: zou ik slapen in een postkoets     JURGEN: werd ik de baas van Hof van Eckberge        MARIEKE: aten we elke dag gezond     

ANOUK: ging ik per direct met een verhuisbus naar Winterswijk     VERONIQUE: zou ik graag meer gezellige avonden samen met 

groepsgenoten hebben, samen leuke dingen doen en elkaar echt leren kennen     MARLOES: ging ik naar Frozen kijken in Disneyland Parijs      

RONALD: gingen we elke week met z’n allen naar de Radstake     SANDER: werd er altijd jaren 80 muziek gedraaid     MELANIE: werkte ik 

alleen op maandag en dinsdag     MARCO: was ik directeur     JASPER: zou ik meer leuke dingen doen     DAFNE: kwam K3 bij me op bezoek     

ROY: werden we elk jaar kampioen     JO: bleef alles zoals het nu is     NIEK: bouwde ik een groot feestje met mijn eigen installatie     

JORDY: kocht ik een cd van Nick en Simon     BIANCA: wilde ik een villa net als het huis van Flodder     BRAM: zou ik niets veranderen 

want het is fijn hier     WILLIE: at ik elk moment van de dag iets lekkers     ALICE: trouwde ik met Jannes     HAN: ging ik een dagje 

uit met de begeleiders     JOHAN: was ik een beroemde dj     ANDRE: zou ik Reiki gaan doen! De liefde en energie moet eerst in je 

groeien, voordat het op een ander overgaat     EVELIEN: ging ik een keer bij Frans Bauer op de koffie     MARGRET: deed ik alle 

huishoudelijke klusjes hier in huis     HENK-JAN: at ik veel koekjes, want daar word je vrolijk van     BENNIE: zou ik willen prutsen met 

veel grotere luidsprekerboxen en een versterker erbij     RIET: ging ik vaker naar een muziekavond     QUINTIN: verdiende ik meer bij Bo-

Rent     JELLE: ging iedereen op vakantie en had ik een leuke vriendengroep     STEFAN: ging ik naar elke wedstrijd van Ajax     MICHEL: 

zou ik leuke dingen doen en met mijn vader naar Frankrijk gaan     BRAM: zou ik niets veranderen want het is fijn hier     MARA-LISA: 

ging ik de muziekwereld in     ERNST: zou ik niets overleggen en alles zelf doen wat ik wil     MARLOES: ging ik naar een concert van 

Frans Bauer     BRAM: ging ik elke week naar een pretpark     FREDERIEKE: was ik miljonair     INGE: ging ik nooit meer mee wandelen

ELLEN: zat de maandag en de vrijdag bij het weekend aan en was het alle dagen feest     MADELON: hadden we vaker brandoefeningen     

DINANT: kwam er een hutje in de kruidentuin met een afdak, zodat ik in de regen ook in de tuin kan werken en niet nat word

www.estinea.nl

Als ik het voor 
het zeggen 

had...


