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Ik doe mee!
De hond uitlaten met de buurman. Aardappels wassen voor het avondeten. Skypen 
met je broer. Of zelf met de fiets naar het werk. Zo gewoon en zelfstandig mogelijk 
kunnen meedoen is voor iedereen belangrijk en zit soms in heel kleine dingen. Hoe 
doe jij nu mee? Hoe wil je in 2018 meedoen? En wat is nodig om dat waar te kunnen 
maken?

Meer dan 600 cliënten, ouders, vrijwilligers en begeleiders van Estinea gingen hierover 
met elkaar in gesprek. Tijdens negentien creatieve sessies kwamen zij tot goede 
ideeën om de komende jaren samen invulling te geven aan “Ik doe mee”. Iedereen 
op z’n eigen manier. Estinea neemt de waardevolle inbreng die is geleverd mee in het 
Ondernemingsplan 2015-2018. 

Hier 
ben 
ik.
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Tijdens de Week van Zorg en Welzijn in maart presenteerde Estinea zich volop aan 
gemeenten. Wethouders, lokale politici, Wmo-raadsleden en beleidsmedewerkers Wmo 
namen op heel veel plekken letterlijk een kijkje in de wijk. Zij liepen een ochtend mee bij 
het dierenasiel, kookten en aten samen met cliënten en vrijwilligers, gingen op de koffie 
in het woonzorgcentrum voor ouderen waar cliënten van Estinea werken, woonden een 
presentatie bij in een buurthuis of genoten van een gezamenlijke lunch met cliënten en 
buurtbewoners in een wijkcentrum. 

Opsteker
De animo om op een informele manier in gesprek te gaan met cliënten, vrijwilligers, 
begeleiders en samenwerkingspartners, was groot. Gemeenten hebben zelf kunnen 
zien en ervaren hoe wij - samen met anderen - lokaal invulling geven aan de Wmo en 
welke resultaten dit al oplevert. Na afloop waren er enthousiaste reacties, mondeling 
maar ook via Twitter en Facebook. Een mooie opsteker voor iedereen die betrokken 
is. Het geeft veel energie om te blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden om 
“meedoen in de samenleving” voor iedereen zo gewoon mogelijk te maken.

Dialoog
In gesprek met elkaar kom je tot de beste inzichten. Dat bleek ook weer tijdens 
de themasessies die wij in mei in alle regio’s organiseerden (zie ook pagina 2 
en 3). Wij gebruiken de inbreng die we van iedereen krijgen voor ons nieuwe 
Ondernemingsplan. Maar eigenlijk zijn we voortdurend in dialoog met onze 
omgeving. Onze professionals zoeken actief de verbinding in wijken en buurten, 
delen hun kennis en wisselen ervaringen uit.

Doen
De dialoog leidt in ons geval gelukkig vaak ertoe dat we samen dingen gaan 
doen. Soms werken begeleiders letterlijk binnen de muren van een andere 
organisatie: binnen een buurthuis, een woonzorgcentrum, een school of een 
bibliotheek. Ik wil vanaf deze plek al onze samenwerkingspartners bedanken 
voor hun vertrouwen. Door samen op te trekken en gewoon samen te doen, 
kunnen we echt het verschil maken. En maken we de samenleving sterker.

Beatrijs van Riessen 
Raad van Bestuur Estinea

Gewoon doen  
en het verschil maken

2

4
 

6

18

20
 

22
 

23
 

24

Hier ben ik! 
Ik doe mee
Borchuus Varsseveld

Voorwoord  
Beatrijs van Riessen

Kort nieuws

Stichting Vrienden van 
Estinea Cliënten leveren 
zelf ook een bijdrage 

Ernstig meervoudig 
beperkt
Willie Lurvink geniet weer

MEE op Weg 
Maatjes leren cliënten 
zelfstandig reizen

Gastcolumn 
Anoek Westhoff

Cliënten vertellen
Dit doe ik graag voor 
een ander

Verder in dit 
nummer

Jaar 2013 
in beeld

Estinea wil een rol van 
betekenis spelen in het 
gemeentelijk sociaal domein. 
En dus bereiden we ons 
gedegen voor op de transities 
in de langdurige zorg. 
Ontwikkelingen, resultaten en 
kerncijfers van 2013.

Voor elkaar

Jelle Hubers traint twee keer in de 
week bij Atletiekvereniging AVA’70. 
Samen hardlopen is veel leuker en 
gezelliger, vindt hij. En je leert ook 
nog eens nieuwe mensen kennen.

In beweging
Wmo-pilot wijkcentrum 
Mondriaan Winterswijk

Mensen met en zonder beperking 
met elkaar in contact brengen. 
Estinea en Siza wachten niet af, 
maar leggen volop verbindingen 
met de buurt. Wijkbewoners 
doen graag mee!
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8 Uitgelicht 
Krachten bundelen 
op bestaande 
ontmoetingsplekken

Een wijkcentrum, een zorgcentrum, 
een basisschool of een bibliotheek. 
Estinea benut de sociale functie die deze 
ontmoetingsplekken van nature hebben. Met 
succes. Cliënten en samenwerkingspartners 
vertellen wat het oplevert.



Kort nieuws

Maatjes met het koningspaar 
Voor Anne Florijn en Sanne van der Galiën was 6 mei een 
bijzondere dag. Zij volgen allebei de opleiding verzorgende 
IG aan het Graafschap College en doen mee aan het 
Maatjesproject. De eerstejaars studentes zijn een half jaar 
lang maatje van twee cliënten met een ernstige meervoudige 
beperking, die wonen aan de Oostervoort in Winterswijk. 
Hierover gingen zij in gesprek met Koningin Máxima, die 
samen met Koning Willem-Alexander een streekbezoek 
bracht aan de Achterhoek. 

Anne vond het leuk om mee te maken en niet moeilijk om 
haar enthousiasme over het Maatjesproject over te brengen. 
‘Ik ben sinds februari maatje van Jeroen en Hannie. Zestien 
uur per week help ik met de verzorging, maar ik ben er 
ook om iets leuks met hen te doen. Snoezelen of wandelen 
bijvoorbeeld. Ik vind het bijzonder en leuk om individueel aan 
twee cliënten gekoppeld te zijn en op deze manier te leren in 
de praktijk. Bovendien is het mooi en dankbaar werk.’

Het Maatjesproject is een samenwerking tussen het 
Graafschap College en Estinea. Bij team Oostervoort werken  
nu vijf enthousiaste, betrokken stagiaires die bewust hebben 
gekozen voor dit project en tijdens de zomervakantie gewoon 
doorgaan met hun werk. Vanaf september komen vijf nieuwe 
studenten stage lopen bij team Oostervoort. 

In gesprek met de burgemeester 
Op 19 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Estinea 
organiseerde workshops om cliënten hier zo goed mogelijk op 
voor te bereiden. De gemeenten Aalten, Berkelland, Doetinchem, 
Enschede, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk omarmden 
het initiatief en werkten graag mee. De workshops waren een 
groot succes. Meer dan tweehonderd cliënten van Estinea 
en andere organisaties in de regio gingen in gesprek met de 
burgemeester en oefenden hoe ze hun stem konden uitbrengen. 
Jolanda was erbij: ‘Het was leuk om met de burgemeester te 
praten en vragen te stellen over de gemeente. Ik heb geoefend 
met de stemlijst en het vakje rood maken. Nu kan ik stemmen 
zonder hulp van mijn ouders!’ 

Start initiatief 
BuurtAanZet Aalten
In Aalten hebben acht organisaties 
het initiatief genomen voor 
BuurtAanZet. Estinea, Figulus Welzijn, 
Sensire, MEE Oost-Gelderland, 
Careaz, Marga Klompé, Hameland 
en De Woonplaats werken samen en 
maken gebruik van elkaars kennis en 
netwerk. Het doel: ontdekken wat 
nodig is om inwoners van wijken en 
buurten in beweging te brengen. 
En hoe vrijwillige ondersteuning 
(informele zorg) en professionele 
ondersteuning naast elkaar ingezet 
kunnen worden. 

Regiomanager Arnold Roelofs: ‘Als 
het om zorg en welzijn gaat, wordt 
in de toekomst vaker een eigen 
bijdrage verwacht van burgers. Met 
BuurtAanZet spelen we daarop in. 
We zoeken actief de verbinding 
met inwoners, scholen, kerken en 
verenigingen, en motiveren mensen 
om iets voor elkaar te betekenen.’ 
Na de zomer zijn de eerste resultaten 
van BuurtAanZet bekend. 

Open Dag trekt meer dan 
400 bezoekers
23 woonlocaties en de vier 
Top Art-cadeauwinkels van Estinea 
deden mee aan de Open Dag 
van Zorg en Welzijn op zaterdag 
15 maart. In totaal ontvingen 
we meer dan 400 bezoekers en 
daarmee kijken we terug op een 
geslaagde open dag!

Rustig wonen in 

Rustig wonen in 
Haaksbergen? Dat kan in De Kalter, de nieuwe 
woonlocatie van Estinea in het centrum van Haaksbergen. Ivonne is 
bewoonster van het eerste uur en woont er met veel plezier. ‘Ik kom uit 
Enschede en vind wonen in Haaksbergen lekker rustig. De Kalter ligt dicht 
bij het winkelcentrum. Het dorp is niet zo groot en dus overzichtelijk. De 
appartementen zijn heel mooi en gelijkvloers. Ik heb een woonkamer met 
keukenblok, een slaapkamer en een badkamer met toilet. We hebben 
ook een gezellige gezamenlijke ruimte. Ik zou niet meer terug willen naar 
Enschede en kan het iedereen aanraden om hier te komen wonen.’ Estinea 
biedt in De Kalter 24-uursbegeleiding en er zijn nog appartementen 
beschikbaar. Interesse? Neem dan contact op, telefoon 088-49 50 210.

Nieuwe locatie in 
‘s Heerenbergh

Begin 2014 is gestart met de bouw 
van een nieuwe woonlocatie aan 
de Zeddamseweg in ‘s Heerenbergh 
(gemeente Montferland). 
Woningstichting Bergh realiseert hier 
vijftien individuele appartementen 
voor mensen met een (verstandelijke) 
beperking. Zij gaan hier wonen met 
24-uurs ondersteuning van Estinea. Begin 
2015 wordt het project opgeleverd.

Haaksbergen
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Een buurthuis, een basisschool, een zorgcentrum of een kinderboerderij. Allemaal plekken waar 
mensen elkaar ontmoeten. Ontmoetingsplekken vervullen een belangrijke functie in wijken 
en buurten. Er komen veel mensen om verschillende redenen. Estinea benut de functie die 
ontmoetingsplekken van nature hebben. We werken er samen met maatschappelijke organisaties  
en met andere zorgpartijen. We brengen buurtbewoners met en zonder ondersteuningsvraag met 
elkaar in verbinding en versterken zo ook de samenleving als geheel. Een ontmoetingsplek kan 
bijvoorbeeld een fantastische leer-werkplek zijn voor cliënten. Onze succesvolle samenwerking met 
Integraal Kind Centrum de Bosmark is daar een sprekend voorbeeld van. Ook onze samenwerking 
met Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo is bijzonder. Zes cliënten doen allerlei werkzaamheden binnen 
het woonzorgcentrum voor ouderen. Het onderlinge contact is in veel opzichten van grote 
meerwaarde.

In het voorjaar van 2013 gingen Careaz en Estinea voor 
het eerst met elkaar in gesprek over een eventuele 
samenwerking. Robert Thijssen, namens Careaz Dr. Jenny 
betrokken bij dit project: ‘Al vrij snel zat ik met Monique 
Pothoff, kwartiermaker Wmo bij Estinea,  om de tafel om 
concrete plannen te maken. Na een eerste kennismaking 
was iedereen zeer enthousiast en zijn we gewoon begonnen. 
Op 1 juli vorig jaar startten drie cliënten van Estinea bij 
kleinschalig wonen hier bij Careaz Dr. Jenny.’

Warm welkom
De cliënten krijgen bij Careaz 
ondersteuning van Nelleke Verbeek of 
Dorien ter Horst, beiden begeleider 
bij Estinea. ‘Wij begeleiden cliënten 
en zijn ook voor medewerkers van 
Careaz het aanspreekpunt. In 
het begin moesten we veel 
voordoen en uitleggen, maar 
inmiddels werken de cliënten 
behoorlijk zelfstandig. De 
werkzaamheden lopen 
uiteen van de vaatwasser 

inpakken, bedden opmaken, aardappels schillen, maar ook 
gezellig koffiedrinken met de bewoners van Careaz en samen 
een breiwerkje maken. Iedereen heeft hier heel snel z’n draai 
gevonden.  Maar hoe kan het ook anders; we hebben zowel 
van bewoners als van medewerkers van Careaz een heel 
warm welkom gehad!’

Krachten bundelen op 
bestaande ontmoetingsplekken

Uitgelicht

Samenwerken en verbinden met Careaz

Helga, Linda, Fabian, Marieke, Miriam en Jan werken iedere 
dinsdag en donderdag bij de Bosmark in Dinxperlo. De Bosmark 
is een Integraal Kind Centrum en biedt (basis)onderwijs en 
opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Helga werkt er sinds 
januari en heeft het er goed naar haar zin.

Helga: ‘Ik vouw de was, help bij het klaarzetten van spelletjes, 
ruim de vaatwasser in en uit en haal wel eens oud papier op 
in de klassen. We doen hier samen allerlei klusjes. Maar het 
is vooral heel leuk met de kinderen, de juffen en meesters en 
de conciërges. Ik doe wel eens mee met Engelse les in groep 
7 of maak knutselwerkjes samen met de kleuters. En laatst 
deden we mee met de paasbrunch in de kleuterklassen. Als ik 
bij de Bosmark ga werken, kom ik altijd met de fiets. Ik woon 
in Dinxperlo en het is maar een klein stukje. In het begin moest 
ik dat leren, maar nu kan ik het helemaal zelf! Omdat ik in 
Dinxperlo woon, kom ik de kinderen en ouders ook wel eens 
tegen in het dorp. Dan zeggen ze “Hé, hallo Helga” en dat vind 
ik wel leuk!’

‘Het is leuk met 
de kinderen op school’

Jan van der Horst, directeur van de Bosmark, is 
erg enthousiast over de unieke samenwerking met 
Estinea die een jaar geleden startte: 
‘Linda, Fabian, Marieke, Miriam, Helga, Jan en 
hun begeleidster nemen ons veel werk uit handen. 
En ze brengen een  hoop vrolijkheid mee! Ik vind 
het fantastisch dat onze leerlingen en ouders op 
een laagdrempelige manier kennismaken met 
mensen met wie ze anders waarschijnlijk niet zo 
snel in contact zouden komen. Dat geldt ook voor 
leerkrachten en conciërges. Als school zijn we een 
spiegel van de samenleving en mensen met een 
beperking horen er gewoon bij. Wij geven hen 
graag de kans om mee te doen. Dat levert voor 
iedereen pure winst op.’

Samenwerking Estinea en de Bosmark
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Soepele integratie
Robert Thijssen: ‘De start ging zo goed, dat we in 
september de samenwerking al hebben uitgebreid naar het 
woonzorgcentrum. Daar dragen nu acht cliënten naar volle 
tevredenheid hun steentje bij. In het Grand Café ruimen 
cliënten de koffietafels op, ze maken tafels en stoelen schoon, 
dekken de tafel voor de warme maaltijd, vouwen servetten, 
ruimen de vaat op en doen boodschappen. De integratie 
verloopt heel soepel en natuurlijk en dat werkt als een 
olievlek. We ontdekken samen steeds nieuwe mogelijkheden. 
Sinds kort is er bijvoorbeeld ook een samenwerking met de 
Korsakov-groep binnen Careaz. Beide doelgroepen halen 
samen glas en oud papier op binnen het woonzorgcentrum.’ 

Sociale aspect
De werkzaamheden bij Careaz passen goed bij de 
mogelijkheden van cliënten. Maar wat de samenwerking 
volgens Nelleke Verbeek en Dorien ter Horst vooral zo 
krachtig maakt, is het sociale aspect. ‘Cliënten doen 
hier volop mee met de activiteiten voor ouderen en 
sluiten bijvoorbeeld aan bij de muziek, de bingo en het 
wandeluurtje. Ze ontmoeten nieuwe mensen, maken een 
praatje en merken dat ze daadwerkelijk iets voor een ander 
betekenen. Die wisselwerking tussen bewoners van Careaz 
en cliënten van Estinea is gewoon heel positief. Ouderen en 
mensen met een beperking in Dinxperlo hebben elkaar echt 
gevonden.’

Ook in andere gemeenten werkt Estinea nauw 
samen met (ouderen)zorgorganisaties. Zo brengen 
we ouderen en mensen met een beperking met 
elkaar in verbinding:
 In Aalten werken we samen met Marga 

Klompé. Cliënten doen met ondersteuning 
van Estinea en een vrijwilliger mee met 
dagbestedingsactiviteiten binnen de dagopvang 
voor ouderen. 

 In Berkelland aan de Meijersweg in Neede 
wonen en leven oudere cliënten van Estinea 
samen in één gebouw met ouderen die 
ondersteuning krijgen van Sensire. De nachtzorg 
wordt geboden door Sensire, de huisartsenzorg 
door Livio. In Eibergen wonen cliënten aan 
de Burgemeester Van Heeckerenstraat. De 
nachtzorg wordt hier geboden door Livio. 

 In Doetinchem start Estinea binnenkort 
een samenwerking met Markenheem. 
Cliënten van Estinea en Fatima gaan allerlei 
faciliterende werkzaamheden doen binnen het 
woonzorgcentrum voor ouderen.

 In Enschede maakt de woonlocatie van Estinea 
aan de CF Klaarstraat onderdeel uit van het 
woonzorgcentrum van AriënsZorgpalet. Cliënten 
van de Bosuilstraat zijn goede buren van 
AriënsZorgpalet.

 In de Oude IJsselstreek (Silvolde) wonen  
cliënten met ondersteuning van Estinea in  
De Schuylenburg, een woonzorgcentrum voor 
ouderen van Azora. Daarnaast werken cliënten 
binnen het woonzorgcentrum en doen daar 
allerlei voorkomende werkzaamheden. In 
Gendringen werkt elke dag een groep cliënten 
binnen  woonzorgcentrum Maria Magdalena 
Postel (Azora). Zij verzorgen de koffie, serveren 
de maaltijden en doen de afwas. En dat al meer 
dan vijftien jaar! 

Uitgelicht

Borchuus Kulturhus in Varsseveld en 
zalencentrum De Huve in Eibergen 
vervullen een sociale functie in de 
samenleving. ‘Mensen vliegen in en uit, 
net zoals bijen in een bijenkorf,’ vertelt 
Geert van der Veer, beheerder van 
De Huve. ‘Mensen met een 
verstandelijke beperkingen krijgen 
hier de kans om mee te doen.’ Joop 
Jansen en Mirjam Liefering, beheerders 
van het Borchuus, sluiten zich daar 
volmondig bij aan. ‘Cliënten doen 
hier zinvol werk en komen in contact 
met anderen. Dat gaat min of meer 
vanzelf. Wij faciliteren slechts die 
toevallige ontmoetingen.’

Sinds begin dit jaar voeren zes cliënten 
met ondersteuning van een begeleider 
van Estinea werkzaamheden uit binnen 
en buiten het Borchuus in Varsseveld. 
Tafels, stoelen en kopjes klaarzetten, 
de post verzorgen, broodjes smeren, 
stofzuigen, boodschappen doen en 
buiten het zwerfafval opruimen. ‘Elke 
week komen er klusjes bij,’ vertelt 
Michel Kempers die met veel plezier bij 
het Borchuus werkt (coverfoto). ‘Het 
is best hard werken, maar we hebben 
ook plezier. Af en toe gooit Joop er een 
mop tussendoor!’  

Verwachtingen
Joop Jansen: ‘In het begin heeft 
iedereen best even moeten wennen 
aan elkaar. Michel, Jan, Gert, Wendy, 
Sibolt en Danny helpen ons met  
praktische klussen. Maar we werken 
hier regelmatig onder grote tijdsdruk 
en dat kan niet iedereen aan. Dan 
zoek je met elkaar naar oplossingen, 

want het werk moet toch gebeuren. 
Gaandeweg hebben we daar een weg 
in gevonden, maar het blijft belangrijk 
om verwachtingen goed naar elkaar 
toe uit te spreken.’ 
Mirjam Liefering: ‘Veel activiteiten hier 
zijn in de avonduren. Met de komst 
van de cliënten is er ook overdag meer 
leven in de brouwerij. Dat valt ook de 
andere gebruikers van het Borchuus op 
en zij reageren daar positief op. Het 
is mooi om te zien als Michel die zelf 
schildert in gesprek is met iemand van 
de schilderclub.’ 

Heerlijke geuren
De Huve in Eibergen biedt sinds 
januari huisvesting aan twee 
dagbestedingsgroepen van Estinea. De 
cliënten zitten op dezelfde verdieping 
als muziekschool  Segnocollectief en 
basisschool Op d’n Esch, die er twee 
lokalen huurt. 
Geert van der Veer: ‘Regelmatig 
bereiken mij geluiden van 
leerlingen en cliënten 
die samen een 
spelletje 
doen. 

Of de heerlijke geuren van lekkere 
dingen die cliënten bakken. 
Verschillende doelgroepen komen hier 
met elkaar in contact en ik dat heeft 
meerwaarde voor iedereen.’ 

Groeiproces
Sinds kort doen cliënten ook kleine 
klussen binnen De Huve. Geert: 
‘Frank brengt voor ons alle lege 
flessen naar de glascontainer en 
Fleur helpt op dinsdagochtend met 
koffie en thee inschenken voor de 
bezoekers van de koffie inn. Dit gaat 
geweldig en iedereen geniet ervan. 
Hoe de samenwerking zich verder 
gaat ontwikkelen? Ik zie dat als een 
groeiproces: ogen en oren open, een 
keer iets uitproberen en kijken wat 
er gebeurt. De begeleiding vanuit 
Estinea is goed en van beide kanten 
staan we open voor overleg. Ik heb 
alle vertrouwen in onze gezamenlijke 
toekomst.’ 

‘Wij faciliteren toevallige 
ontmoetingen’ 

Beheerders Borchuus en De Huve aan het woord:

Uitgelicht
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Buurtbewoonster 
Janneke Scholten:
‘Ik ben blij dat Estinea en Siza zich samen met de 
de buurt inzetten om de wijk Scholtenenk mooier 
en sterker te maken. Onlangs hebben we bij Mondriaan 
samen met de deelnemers anti-hondenpoepbordjes 
gemaakt, die we in de wijk gaan plaatsen. Hondenpoep is 
hier al jaren een groot probleem en dat willen we op deze 
manier ‘bespreekbaar’ maken en aanpakken. En binnenkort 
gaan we aan de slag met een kunstproject. We gaan samen 
een bankje in de wijk mozaïeken. Je leert elkaar kennen, het is 
gezellig en de wijk fleurt er ook nog eens van op! Inmiddels ben ik 
gestart met een Facebook-pagina. Ik hoop dat we zo nog meer 
buurtbewoners kunnen betrekken, want samen bereiken 
we gewoon meer.’ 
Kijk op www.facebook.com/ScholtenenkMondriaan

Elke maandagavond komt een 
vrijwilliger uit de wijk koken en eten 
samen met deelnemers van Mondriaan. 
‘Dit is ontstaan vanuit de behoefte 
dat mensen liever samen koken en 
eten dan alleen,’ vertelt Adrienne van 
Nek van Siza. ‘Er is veel animo voor en 
daarom willen we dit ook op andere 
avonden gaan aanbieden. Mensen 
uit de wijk, die niet meer voor zichzelf 
kunnen koken, of het niet leuk vinden 
om alleen te eten, kunnen dan ook 
aansluiten.’ 

De wijk in
De tuinploeg trekt actief de wijk 
in. Zij onderhouden het groen van 
speeltuinvereniging de Vrees, maar 
ook tuintjes van mensen in de wijk die 
dat zelf niet meer kunnen. Herman 
Winkelhorst van Estinea: ‘Daarnaast 
hebben we bij Mondriaan een kas 
waarin we plantjes kweken. Het zou 
toch mooi zijn als we de wijk kunnen 
opfleuren met onze zelf gekweekte 
Afrikaantjes! Mensen met een 
beperking kunnen echt iets betekenen 
voor anderen. Bovendien doen ze 
zo werkervaring op, waardoor ze 
hun afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleinen.’

Ontmoeten
Herman en Adrienne zijn de kartrekkers 
bij Mondriaan. Herman: ‘Maar iedereen 
hier doet mee en heeft volop ideeën 
en plannen. Cliënten, begeleiders, én 
wijkbewoners! Tijdens een buurtavond 
zijn we benaderd met de vraag of 
kleine kinderen uit de wijk hier op het 
plein veilig kunnen spelen. Het zou 
prachtig zijn als dat kan, als ouders 
elkaar hier ontmoeten en rustig van 
een kopje koffie kunnen genieten. We 
zoeken nu naar middelen en een paar 
sterke, vrijwillige handen om dit te 
realiseren.’

Elkaar versterken
Samen bereik je meer, is de overtuiging 
van Siza en Estinea. Adrienne: 
‘We versterken elkaar echt, maar 
werken ook samen met andere 
maatschappelijke organisaties, zoals  
de Sociale Dienst Oost Achterhoek 

(SDOA). Mondriaan is de ideale 
leer-werkplek voor mensen die 
ervaring willen opdoen als conciërge 
of huismeester. Ook verhuren we 
het gebouw aan bijvoorbeeld een 
schilderclub en de pinkstergemeente.’ 

Gemeente Winterswijk
Noortje Schuddebeurs is coördinator 
van de Post, hét loket in Winterswijk 
waar burgers terecht kunnen met 
al hun vragen. Zij is blij met de 
initiatieven: ‘Estinea en Siza 
wachten niet af, maar 
leggen al volop 
verbindingen met de 
buurt. Dat past bij 
hoe wij als gemeente 
invulling willen geven 
aan de Wmo.’  

Wmo-pilot: 
Wijkcentrum Mondriaan Winterswijk
Mondriaan ligt midden in de wijk Scholtenenk in Winterswijk. Siza organiseert in het 
gebouw activiteiten voor mensen met een beperking, maar er gebeurt méér. Estinea en 
Siza hebben de handen ineengeslagen en zoeken vanuit Mondriaan volop de verbinding 
met de wijk. Er zijn al verschillende projecten gestart voor en samen met wijkbewoners. 
De stip op de horizon? Mondriaan als bruisend wijkcentrum voor iedereen.

‘Dit past bij hoe 
gemeente invulling 
wil geven aan 
Wmo’

In beweging
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Werken bij bedrijven 
en instellingen
Werken bij een bedrijf of een 
maatschappelijke instelling is voor steeds 
meer cliënten van Estinea de gewoonste 
zaak van de wereld. Bij de supermarkt, de 
bakker, de groothandel, het buurtcentrum, 
de bibliotheek, het dierenasiel of een 
woonzorgcentrum voor ouderen. In 2013 is 
op tal van plekken nieuwe dienstverlening 
ontwikkeld. Het zijn mooie voorbeelden 
die laten zien dat onze missie staat als een 
huis en dat mensen met een beperking een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan de 
samenleving.

Het jaar 
2013 in beeld
Het jaar 2013 stond voor Estinea in het teken van voorbereidingen op 
de transities die gaande zijn in de langdurige zorg. We hebben gekozen 
voor een duidelijke positionering: ook in het gemeentelijk sociaal domein 
kunnen en willen wij het verschil maken voor mensen met een (verstandelijke) 
beperking, als burgers van de samenleving. Dit doen we vanuit dezelfde visie als de 
ondersteuning van AWBZ-cliënten: gewoon waar dat kan en speciaal waar dat nodig is. 
Een greep uit de ontwikkelingen en de resultaten die zijn bereikt. 

Aantal vrijwilligers neemt toe

In 2013 is fors geïnvesteerd in het werven van nieuwe vrijwilligers. 
Met succes: het aantal vrijwilligers neemt gestaag toe van 251 in 
2012 naar 341 in 2013. Ook de samenwerking met het netwerk van 
de cliënt - ouders, familie, vrienden en buren - is verstevigd. Het 
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek dat in 2013 is gehouden, gaf  
aanknopingspunten voor verbetering van ons beleid. Daar zijn 
we inmiddels druk mee bezig. Gelukkig bleek ook dat vrijwilligers 
van Estinea hun werk met veel plezier doen en zich gewaardeerd 
voelen. Zij geven ons een 8 en dat geeft ons een goede 
uitgangspositie voor de toekomst! 

In 2014 zijn we gestart met een klankbordgroep voor vrijwilligers. 
Deze klankbordgroep is gesprekspartner voor de Raad van Bestuur 
om nieuw beleid te toetsen en suggesties te doen.

Cliënten (zorgarrangementen) 2013 2012 2011
Wonen  439  423  408 
Werken  365  363  357 
Logeren  23  28  29 
Ambulant  229  224  219 

Medewerkers 2013 2012 2011
FTE 497,73 499,43 471,11
Aantal 859 799 786
Vrijwilligers 341 251 239
Verzuim 4,31% 5,16% 5,94%

Financiele parameters 2013 2012 2011
Omzet (x € 1.000)  34.749  34.913  31.425 
Resultaat (x € 1.000)  462  875  533 
Solvabiliteit 19,4% 17,8% 17,5%

Top 50 Beste werkgevers
Estinea behoort tot de top 50 van beste werkgevers 
van Nederland. Onze nominatie voor ‘Beste Werkgever 
2013’ leverde ons de 37e plek op. Kijken we alleen naar 
zorgorganisaties in onze categorie, dan staat Estinea 
zelfs op de 6e plek. Reden voor deze hoge positie is 
onze hoge medewerkerstevredenheid. Die is met een 
7,8 aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 7,2 in 
de branche. Natuurlijk ervaren onze medewerkers 
geregeld dat het werk best zwaar en lastig is. Toch zijn 
de meeste medewerkers zeer tevreden over het werken 
in zelfsturende teams. Ook het klantgericht werken, 
de variatie in werkzaamheden, het werkklimaat en de 
contacten met collega’s scoren hoog.

Wmo-pilots in 
veel gemeenten
Estinea ondersteunt cliënten in de 
gemeenten Aalten, Berkelland, 
Doetinchem, Enschede, Haaksbergen, 
Hengelo (Ov.), Montferland, 
Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk. In veel van deze 
gemeenten zijn we in 2013 gestart 
met Wmo-pilots. We werken nauw 
samen met andere organisaties en 
steken energie in het ontwikkelen van 
nieuwe vormen van dienstverlening. 

Kwartiermakers
Sinds 2013 werken we met 
kwartiermakers Wmo. Dit zijn 
persoonlijk begeleiders met een 
extra taak; zij geven mee vorm en 
inhoud aan de Wmo-pilots. Onze 
professionals werken in wijken 
en buurten en zoeken daar de 
verbinding met buurtbewoners. 
Zo doen we ervaring op met het 
ondersteunen van cliënten bij het 
opbouwen van hun sociale netwerk. 
En met het stimuleren van de 
samenwerking tussen professionele 
en informele ondersteuning. 

Nieuwe huisvesting Aalten, Hengelo en Enschede
Je eigen plek hebben om te wonen, een volwaardig appartement met een eigen voordeur. Dat 
heeft altijd meerwaarde, ook als je ernstig meervoudig beperkt bent. We zijn dan ook trots dat 
in november 2013 de eerste nieuwe woning aan de Slaadreef in Aalten in gebruik is genomen. 
Het is de eerste stap in een traject waarbij vier nieuwe woningen worden gerealiseerd met 
individuele appartementen voor 48 mensen met een ernstige (verstandelijke) beperking. 
Ook in Hengelo (Ov.) heeft Estinea een nieuwe, kleinschalige locatie geopend. Eind mei namen 
de dertien bewoners van woon- en werklocatie ’t Bartelinkslaantje hun huissleutel in ontvangst. 
In Enschede nam Estinea een woonlocatie aan de Vluchtestraat over van een andere 
zorgaanbieder, bestaande uit een aantal geclusterde appartementen. De Vluchtestraat is ooit 
gestart als ouderinitiatief.

Ontwikkelingen en resultaten

14 Estinea magazine Juni 2014 15



Op 27 april stond Jelle samen met twaalf cliënten, begeleiders, vrijwilligers 
en vrienden van Estinea aan de start van de Marathon Enschede. Zij 
deden mee aan de Menzis FitRun, een wedstrijd van 5,3 kilometer door 
de binnenstad. Het was een sportieve happening en iedereen haalde 
probleemloos de eindstreep. Een 100%-score dus voor Estinea!

Jelle Hubers woont aan de Houtdreef 
in Varsseveld, een woonlocatie van 
Estinea. Een aantal jaar geleden is hij 
besmet met het hardloopvirus. Jelle: 
‘Een van de begeleiders hier, Geert 
Wevers, is fanatiek hardloper. Ik ging 
altijd zwemmen, maar hardlopen 
leek me ook wel wat. We zijn toen 
met een groepje gaan trainen voor 
de estafetteloop van de Marathon 
Enschede. Ik vond het heel leuk en ben 
blijven hardlopen.’

Zetje nodig
Dit jaar deed Jelle voor de vierde keer 
mee aan de Marathon Enschede. Hij 
liep dus al een tijdje hard, voordat hij 
lid werd van AVA’70. Soms heb je een 
zetje nodig van iemand die je kent om 
iets wat je graag wilt ook echt te gaan 
doen. ‘Dat was bij mij ook zo,’ vertelt 
Jelle. ‘Geert is ook lid van AVA’70 en 

is in het begin twee keer samen met 
mij komen trainen. Nu train ik met een 
vaste groep, steeds op dezelfde tijd. 
Op maandag is er een baantraining. 
Op donderdag gaan we van de baan 
af voor een duurloop van ruim een 
uur. Als je in een groep loopt, loop je 
langzamer en hou je het langer vol. Ik 
krijg ook tips van mijn trainer Johan 
Assink. Daardoor kan ik nu al veel 
langer achter elkaar hardlopen, wel 
meer dan 10 kilometer.’

Hetzelfde tempo
De groep waar Jelle mee traint is 
groot, dus hij kent lang niet iedereen. 
Maar loopmaatje Ina kent hij wel. Ina: 
‘Jelle en ik lopen hetzelfde tempo, dus 
dan kom je elkaar altijd weer tegen. 
Je maakt een praatje en zegt “kom 
op” tegen elkaar als het een keertje 
wat moeilijker gaat. Na het trainen en 

douchen drinken veel mensen uit onze 
loopgroep nog een drankje. Dat vindt 
Jelle ook altijd erg gezellig, dus dan 
spreken we elkaar vaak ook nog even.’

Enthousiast
Ook buiten de trainingen om komt 
Jelle graag naar AVA’70. ‘Toen het 
nieuwe clubgebouw werd geopend, 
was ik er samen met mijn vader en 
moeder. Ik vond het fijn om aan hen te 
laten zien hoe leuk ik het hier heb.’ En 
inmiddels heeft Jelle zijn maat Tim ook 
enthousiast gemaakt om mee te komen 
trainen. ‘Op maandag komen we hier 
samen met de auto naar toe en trainen 
we met de groep. Eigenlijk heb ik nu 
hém het zetje gegeven om dit te gaan 
doen.’

‘Ik ken al best veel mensen’
Om te kunnen hardlopen heb je niemand nodig. Maar samen met anderen hardlopen 
is wel veel leuker en gezelliger, vindt Jelle Hubers. Jelle is sinds een half jaar lid van 
Atletiekvereniging AVA’70 in Aalten. Hij traint er twee keer in de week samen met 
de C-groep. ‘Ik ben heel blij dat ik lid ben geworden. Ik ben er beter door gaan 
hardlopen. En ze organiseren hier op de club ook andere activiteiten waar ik aan mee 
doe. Daardoor ken ik al best veel mensen.’ 

Voor elkaar

Estinea Running Team

Jelle Hubers lid van Atletiekvereniging AVA’70
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Stichting Vrienden van Estinea 
zet zich al vele jaren met hart 
en ziel in voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking 
die ondersteuning krijgen van 
Estinea. De Stichting zamelt geld 
in en levert een bijdrage aan 
activiteiten en zorgprojecten waar 
geen reguliere financiering voor 
is. Voorzitter Martin Veldhuizen: 
‘Of het nu gaat om sporten, 
vrijetijdsbesteding, leren of lekker 
ontspannen, we steunen goede 
ideeën die ertoe bijdragen dat 
cliënten zo gewoon mogelijk mee 
kunnen doen in de samenleving.’

Leuke dingen ondernemen. Meedoen 
met activiteiten die voor mensen 
zonder beperking zo gewoon zijn. 
‘Juist hierin kan Stichting Vrienden het 
verschil maken,’ vertelt Veldhuizen. ‘In 
de afgelopen jaren heb ik regelmatig 
cliënten met een ernstige meervoudige 
beperking blij mogen maken met 
een rolstoelfiets. Zo’n fiets is heel 
waardevol, want zo kunnen cliënten er 
gemakkelijker op uittrekken met een 
ouder, een familielid of een vrijwilliger. 
Dit soort “gewone” activiteiten 
geven het leven van mensen met een 
(verstandelijke) beperking extra kleur.’

Eigen inspanning
Dat geldt ook voor de andere 
activiteiten en projecten die Stichting 

Vrienden mede mogelijk maakt. De 
jaarlijkse feestavond en sportdag voor 
cliënten bijvoorbeeld, en de realisatie 
van een internetcafé. Stichting 
Vrienden blijft cliënten in de toekomst 
steunen, maar vraagt in ruil voor een 
financiële bijdrage ook vaker een eigen 
inspanning. Van cliënten (waar dat 
kan), van familie en van medewerkers. 

Veldhuizen: ‘Dit kan een financiële 
bijdrage zijn, maar ook een bijdrage 
in natura. Denk aan de inzet van 
vrijwilligers, de buurt en familie bij een 
activiteit. Aan het werven van nieuwe 
donateurs voor Stichting Vrienden. Of 
aan het bedingen van een korting bij 
een plaatselijke leverancier voor de 
realisatie van een project.’

‘We stimuleren dat cliënten 
zelf ook een bijdrage leveren’

Stichting Vrienden van Estinea

Wim Brinkman, begeleider van de 
Polstraat in Aalten, onderschrijft dat 
het iets oplevert als cliënten, familie 
en medewerkers gevraagd worden om 
zelf ook een inspanning te leveren:
‘Wij hebben onlangs iedereen 
gemobiliseerd om het tuinterras te 
kunnen vergroten. Aan de Polstraat 
woont een aantal ouder wordende 
cliënten en zij wilden met hun rolstoel 
of rollator graag gebruik kunnen 
maken van het tuinterras. Dat moest 

daarvoor volledig op de schop en 
opnieuw worden bestraat. We hebben 
familieleden benaderd of zij een 
bijdrage wilden leveren. Bijna iedereen 
heeft daar positief op gereageerd. 
Sommigen gaven geld, anderen 
kwamen hand-en-spandiensten 
verrichten. En het bestratingsbedrijf 
was na een gesprek ook bereid om wat 
bij te dragen. De financiële bijdrage 
die we nog nodig hadden van Stichting 
Vrienden viel door dit alles fors lager 
uit.’

NLdoet
Om het nieuwe tuinterras op te kunnen 
fleuren met bloembakken en plantjes, 
werd een aanvraag ingediend bij 
NLdoet. Die werd gehonoreerd en er 
kwamen ook nog eens elf leerlingen 
van het Schaersvoorde college een 

dag lang vrijwillig de handen uit de 
mouwen steken. 
‘Door die actie hebben we ook de 
contacten met onze buren behoorlijk 
kunnen verstevigen,’ vertelt Wim. ‘Een 
paar leerlingen hebben hier samen 
met cliënten de bloembakken gevuld 
en geplaatst. Een tweede groepje 
ging klussen bij de buitenschoolse 
opvang die achter onze locatie ligt 
en een derde groepje bij het Werk 
en Activiteitencentrum hiernaast. Je 
kunt dus wel zeggen dat ons nieuwe 
tuinterras ons op een speciale manier 
verbindt met de buurt. Overigens denk 
ik dat het tuinterras ook in de toekomst 
die uitwerking zal hebben. Het ligt heel 
centraal en we hebben de omheining 
bewust laag gehouden, zodat cliënten 
contact hebben met de kinderen als ze 
buiten spelen.’ 

‘Tuin verbindt ons 
met de buurt’

Steun Stichting 
Vrienden van Estinea 
Stichting Vrienden van Estinea 
(SVvE) is voor haar inkomsten 
volledig afhankelijk van 
bijdragen van particulieren en 
bedrijven. Draagt u mensen 
met een (verstandelijke) 
beperking ook een warm hart 
toe? Word dan Vriend van 
Estinea! Ouders, familieleden, 
medewerkers, vrijwilligers, 
buren, maar ook bedrijven 
die hun maatschappelijke 
betrokkenheid willen tonen; 
iedereen is van harte welkom 
om mee te doen! 

Vriend worden van Estinea 
doet u snel en eenvoudig 
door de antwoordkaart 
die in dit magazine zit in te 
vullen en op te sturen. Een 
postzegel is niet nodig. Het 
machtigingsformulier digitaal 
invullen kan ook op de website 
www.vriendenvanestinea.nl. 
Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage!

Stichting Vrienden van Estinea
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Uit het onderzoek dat samen met het 
CCE is uitgevoerd kwam naar voren 
dat Willie “warme” begeleiding nodig 
heeft, die past bij de manier waarop 
een baby van 6 tot 9 maanden prikkels 
verwerkt. Jose Luttikholt, SI-therapeute 
bij Estinea, deed onderzoek hiernaar.

Sensorische Integratie 
José: ‘SI staat voor Sensorische 
Integratie en gaat over hoe iemand 
waarneemt en daarop reageert. 
Mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking verwerken dingen die ze 
zien, horen, voelen, ruiken en proeven 
vaak anders. Sommige prikkels komen 
hard binnen en worden als bedreigend 
ervaren. Andere prikkels komen juist 
niet binnen waardoor informatie niet 

goed wordt opgepikt. De manier 
waarop je zintuigen prikkels verwerken, 
bepaalt in hoge mate of je je prettig 
voelt en kunt leren van ervaringen. 
Omdat Willie snel overprikkeld raakt, 
is zijn omgeving lange tijd steeds 
verder verschraald. Alles wat er te 
beleven valt, werd weggehaald. Dat 
maakte dat hij zijn eigen prikkels ging 
opzoeken, bijvoorbeeld door zijn 
eten soms meerdere keren per dag 
uit te spugen. Door goed naar de 
lichaamstaal van Willie te kijken, zijn we 
hem beter gaan begrijpen.’

Genieten
Samen met begeleiders Silke 
Lensink (wonen) en Marieke Graven 
(dagbesteding) ontdekte José dat 

Willie juist heel erg van prikkels kan 
genieten, maar dat hij dit maar een 
korte periode kan. Marieke: ‘Duurt het 
te lang of komen er te veel prikkels 
tegelijk, dan heeft hij even hersteltijd 
nodig. Het is dus belangrijk dat 
begeleiders maar één zintuig tegelijk 
prikkelen en dat een activiteit een 
rustige en vaste opbouw heeft. Hierna 
heeft Willie tijd nodig om tot rust te 
komen en alles te verwerken. Dat kan 
door hem even buiten de groep te 
houden en soms is een slaapje nodig. 
Daarna kan hij weer meedoen en 
genieten van de dingen om zich heen.’ 

Stap voor stap
Willie is verhuisd naar een andere 
woning waar hij zijn eigen appartement 

heeft. Als hij het aankan doet hij 
mee met de groep, maar hij kan 
ook de rust opzoeken van zijn eigen 
appartement. De inzichten van het 
SI-onderzoek zijn vertaald naar een 
andere begeleidingsaanpak en door 
de gedragskundige vastgelegd in een 
zogenoemd “alertheidsplan”. 
Silke: ‘We zijn Willie één-op-één gaan 
activeren, zodat hij op een positieve 
manier op prikkels leert reageren. 
Stap voor stap zijn we zijn wereld 
prikkelender en rijker gaan maken. 
Bijvoorbeeld met eten. Op advies 
van de diëtiste krijgt Willie nu allerlei 
smaakjes en structuurtjes aangeboden, 
waardoor eten voor hem een heel 
ervaringsvol moment is. De Arts 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is 

betrokken en de medicatie die Willie 
krijgt is afgebouwd. Ook het hele team 
van begeleiders is erg betrokken en 
enthousiast om steeds nieuwe dingen 
te proberen die van meerwaarde 

zijn voor Willie. Door vanuit alle 
invalshoeken - multidisciplinair - naar 
Willie te kijken, hebben we echt iets 
bereikt. Willie is opgebloeid, spuugt 
veel minder en geniet zichtbaar meer.’ 

Willie Lurvink 
is opgebloeid 
en geniet weer
Willie Lurvink is 68 jaar en woont aan de Slaadreef in 
Aalten. Willie heeft een ernstige verstandelijke beperking 
en overziet de wereld om zich heen niet goed. Hij raakt 
snel van de kaart als hij drukke mensen om zich heen heeft 
en als situaties chaotisch en onverwacht verlopen. Dit uit 
hij door zich af te zonderen, zichzelf te slaan en zijn eten 
uit te spugen. In 2011 ging het niet goed met Willie. Estinea 
schakelde het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) 
in en deed uitgebreid onderzoek naar de manier waarop 
Willie zintuiglijke prikkels verwerkt. Met de juiste interne en 
externe deskundigheid en een goede samenwerking tussen 
alle betrokkenen is inmiddels veel bereikt. 

Mensen met een ernstige 
meervoudige beperking (EMB) 
hebben naast hun verstandelijke 
beperking vaak een grote 

diversiteit aan lichamelijke 
beperkingen en bijkomende 
stoornissen. Hierdoor zijn zij 
in grote mate afhankelijk van 
anderen. Ze hebben 24 uur 

per dag ondersteuning 
en begeleiding nodig. 

Estinea ondersteunt 
ongeveer zestig 

cliënten met EMB. 

Ernstig meervoudig beperkt

‘Goed gevoel dat hij lekker in z’n vel zit’
Martin Lurvink, de broer en wettelijk vertegenwoordiger van Willie, is 
blij met alle positieve aandacht die Willie krijgt. ‘Vanuit Estinea is alert 
en professioneel gereageerd. Er is op een intensieve manier naar Willie 
gekeken. Interne én externe deskundigen hebben samen gezocht naar 
oplossingen en daarmee is echt iets op gang gebracht. Ik kan merken dat 
Willie rustiger is en minder spuugt. Natuurlijk is dat voor mij als broer ook 
prettiger. Als ik nu langskom en samen met hem ga wandelen, geniet hij 
daar echt van. Ik ben een stuk minder bezorgd en het geeft mij een goed 
gevoel dat hij lekker in z’n vel zit.’ 
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Zelfstandig leren reizen 
met ‘MEE op Weg’
Zo zelfstandig mogelijk meedoen, ook in het 
verkeer. Zelf het zebrapad oversteken om het 
glas naar de glasbak te brengen. Veilig op de 
fiets naar het werk. Of met de buurtbus naar 
familie. MEE op Weg ondersteunt mensen met 
een (verstandelijke) beperking die willen leren 
om een traject van A naar B zo zelfstandig 
mogelijk af te leggen. Het project is een 
initiatief van MEE Oost-Gelderland, Estinea en 
de Lichtenvoorde en wordt gesteund door de 
provincie Gelderland. 

Gezellig naar de stad of sporten? Een nieuw terras leggen? 
Of alvast informatie inwinnen over mijn vakantiebestemming? 
Voor mij is het heel gewoon dat ik iemand in mijn directe 
omgeving vraag om dit samen met mij te doen of mij een 
handje te helpen. Vriendinnen, mijn vriend, ouders, zus 
of een handige buurman... Veel mensen zullen zich hierin 
herkennen. Maar hoe anders is dat voor veel mensen met 
een (verstandelijke) beperking. Zij hebben lang niet altijd 
een hecht sociaal netwerk. Sterker nog: vaak zijn ouders en 
de persoonlijk begeleider de enigen tot wie zij zich kunnen of 
durven te richten als ze hulp nodig hebben of iets gezelligs 
willen doen. Ik zeg nadrukkelijk kunnen én durven. Want het 
gaat er niet alleen om dat je mensen om je heen hebt, maar 
ook dat je een ander iets durft te vragen. Bij veel mensen met 
een verstandelijke beperking gaat dat niet vanzelf, maar zij 
kunnen het wel leren. 

Zelf doen 
Begin dit jaar zijn zeven cliënten van Estinea gestart met 
de cursus ‘Die ken ik’. De cursus wordt gegeven door het 
LFB (belangenbehartiging voor en door mensen met een 
verstandelijke beperking). Als leercoach kijk ik mee hoe dat 
gaat. Zo doe ik ervaring op, want Estinea gaat de cursus 
vanaf het najaar 2014 ook zelf aanbieden. We willen mensen 
met een beperking leren hoe ze hun sociale netwerk sterker 
en groter kunnen maken, want met alle 

ontwikkelingen in de zorg wordt dat steeds belangrijker. 
Tijdens de cursus vullen de deelnemers een talentenkaart, 
netwerkkaart en buurtkaart in. Zo worden ze zich bewust van 
hun eigen situatie. Ook denken ze na over iets wat ze heel 
graag willen, een hartenwens. Om te proberen die uit te laten 
komen, organiseren cliënten zelf een supportavond. Hiervoor 
nodigen ze mensen uit hun eigen netwerk uit om samen met 
hen te kijken of en hoe ze hun hartenwens kunnen realiseren. 

Ervaringsdeskundige
Ik heb deelnemers tijdens de cursus enorm zien groeien en 
zelfvertrouwen zien opbouwen. Een van de twee LFB-trainers 
die de cursus ‘Die ken ik’ geeft, heeft zelf een (verstandelijke) 
beperking en is dus ervaringsdeskundige. Dat werkt heel 
goed. Er is sprake van herkenning en cliënten durven 
makkelijker vragen te stellen aan iemand die “hetzelfde” is. Ik 
ben er dan ook voorstander van dat Estinea zelf ook cliënten 
gaat opleiden tot trainer. Want juist positieve ervaringen, en 
het delen van ervaringen, brengen je echt verder! 

Die ken ik

Reageren? Of ook een keer het gastcolumn 
verzorgen? Mail naar: communicatie@estinea.nl.

Anoek Westhoff (op de foto midden 
voor) werkt als ambulant begeleider 

bij Enschede Wonen. Daarnaast 
gaat ze als leercoach de cursus ‘Die 

ken ik’ geven aan cliënten.
Gastcolumn 

MEE op Weg is een maatjesproject. Cliënten maken een plan 
voor een route die zij zelfstandig willen leren afleggen en 
oefenen die met een maatje, net zolang tot zij het alleen 
kunnen. Een maatje kan een bekende zijn van de cliënt, maar 
ook een vrijwilliger.

Maatje
Dianne Grotenhuis is maatje van drie cliënten die meedoen 
aan MEE op Weg. Ze vertelt: ‘Op dit moment oefen ik onder 
andere met Corrie Vrieze. Zij is pas verhuisd en wil weer alleen 
vanuit huis naar de Hema en de bank kunnen wandelen. Bij 
de start heb ik met de begeleider van Corrie besproken hoe ik 
haar het beste kan begeleiden. Ook is een reisplan gemaakt, 
dat ik stap voor stap met haar oefen. Het is mooi om te zien 
hoe Corrie groeit en steeds zelfverzekerder wordt. Je ziet dat 
het zelfstandig kunnen wandelen haar veel vrijheid geeft: ze 
komt onder de mensen en beweegt meer. Ik vind het fijn om 
daar als vrijwilliger een bijdrage aan te leveren.’

Zelf met de trein
Caspar Neijenhuis leerde om met de trein van Terborg 
naar zijn broer in Nijmegen te reizen. Dit stond al jaren als 
leefwens in zijn ondersteuningsplan en is door ‘MEE op Weg’ 
nu mogelijk geworden. Samen met z’n maatje Lianne te Brake 
ging Caspar acht keer op pad om te oefenen. Caspar: ‘In 
het begin vond ik het overstappen in Arnhem en het in- en 
uitchecken nog moeilijk. Lianne heeft een kaartje gemaakt 

waar op staat hoe ik dat moet doen en dat neem ik altijd 
mee. Ik vind het fijn dat ik nu gewoon naar mijn broer kan 
gaan als ik dat wil. Mijn ouders brengen me alleen nog naar 
het station in Terborg. Vanaf daar reis ik verder helemaal 
alleen.’

Uitproberen en ontdekken
Het project MEE op Weg loopt nog tot september 2014. 
Daarna wil Estinea blijven werken met dit concept. Corine 
Grievink, leercoach cliënten: ‘Voor ouders, voor de cliënt zelf 
en voor begeleiders is het best spannend als een cliënt meer 
zelfstandig deel gaat nemen aan het verkeer. Met elkaar 
maken we afwegingen en onderzoeken we wat haalbaar is. 
Voor de een is dat zelf leren reizen met het openbaar vervoer, 
voor de ander is dat zelf een rondje om de woning leren 
lopen. Door de inzet van een maatje kunnen we uitproberen 
en ontdekken wat iemands mogelijkheden zijn en dat maakt 
dit concept zo krachtig en succesvol.’
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Cliënten vertellen:

ANGELA: wandelen met een bewoner van 

de Schuylenburgh, want daar wordt hij 

blij van en ik ook  AALTJE: met een groep 

op vakantie!  MAICO: DJ zijn bij de drive-in 

en grasmaaien  BENNO: boodschappen doen 

voor een ander   INGRID: alleen bij mooi weer zou 

ik wel de tuin willen doen voor iemand     PAULA: strijken voor 

een cliënt die dat zelf niet kan en de groepsruimte schoonmaken     

JELLE, MICHEL EN ELLEN: het tuinhuis beitsen samen met de leiding     

DANIELLE: vrijwilligerswerk bij wijkcentrum de “Sterrentuin” in Hengelo en als gastvrouw 

achter de bar staan, drinken uitserveren en de afwas bijhouden     PAULA: Samen iets leuks doen     RINI: Irene helpen met koken     

HARMKE: koffie en thee verzorgen voor oudere mensen en met hen gaan wandelen     HENNIE: ik doe graag de “airconditie” 

(vaatwasser) uitpakken     ERNA: aardappels schillen voor de groep     ROY: iemand op weg helpen op het werk als hij het niet 

meer weet, en ik wel     SANDER: wandelen of samen de stad in met iemand     WIJNAND: voor oudere mensen zorgen     JAN: 

mijn ouders helpen op de boerderij en maaien     JOOST: pakketjes rondbrengen en bezorgen     DANNY EN ERIK: papiersnippers 

ophalen bij alle woningen van de Slaaborg     BENNIE: samen uitgaan     ARTUUR: muziek maken voor een ander, zodat hij er 

blij van wordt     JOKE: helpen aardappels schillen, brood halen en koffie zetten     GESIENA: samen eten of uitstapjes maken     

CASPAR: de hond uitlaten voor iemand anders en er mee gaan wandelen     BRAM: mensen helpen met opruimen     GERARD: 

helpen met koffiekopjes klaarzetten, ik had een hoog rapportcijfer voor beleefdheid!     BENNY: koffie zetten     AYMEN: alles wat 

me wordt gevraagd     ANNIE: een kaartje sturen naar iemand die jarig is om te feliciteren en geluk te wensen     HERMAN: de 

afwasmachine uitpakken en de koffiekopjes klaar zetten, gezellig!     RENATE: een tekening maken     MARTIN: boodschappen 

doen voor iemand die dat zelf niet kan of helpen met koken     SIBOLT: zorgen dat de tuin weer mooi is     MICHEL: de begeleiding 

helpen met klusjes     RON: iemand leren hoe je foto’s moet maken     SHANDY: kinderen helpen in de kleuterklas     PATRICK: samen 

met een ander prullenbakken schoonmaken of leeggooien     YVONNE EN HANS: samen hondenbrokjes in zakjes doen     GERT: 

helpen met schoffelen, harken en met de kruiwagen lopen     JEROEN: een luisterend oor zijn en iets doen voor ouderen     DANNY: 

Erik helpen bij de lunch     DRIKE: vaatwasser inruimen     WIL: Twix en mandarijntjes kopen voor een ander     GERRY: vroeger vond 

ik ’t leuk om met mensen in een rolstoel te gaan wandelen, daar kreeg ik veel waardering voor terug     ERIK-JAN: samen in de 

tuin werken     ELLEN: met een medebewoonster boodschappen doen en koken voor de groep     MICHEL: zwerfafval opruimen in 

Varsseveld     BENNIE: koffie zetten en anderen aan het lachen maken     FRANCIS: wandelen of iets ondernemen, bijvoorbeeld met 

iemand van een andere locatie     MARTIJN: de tuin onderhouden    JAN: samen over muziek praten     INGRID: boodschappen 

doen voor iemand anders     CYRIL: voor een ander werken, bijvoorbeeld buiten schoonmaken, papiertjes en rommel opruimen     

MARCO: koffie inschenken voor de andere bewoners     GERT (80): Niks meer, ik heb in m’n leven al zoveel voor anderen gedaan…

www.estinea.nl

Dit doe ik
 graag voor 
een ander…


