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Samen wonen, samen leven
Een rondje wandelen, lekker op een bankje zitten of een potje jeu-de-boules spelen. 
Het gebeurt allemaal in de nieuwe binnentuin bij de woonlocatie aan de Meijersweg 
in Neede. De vooral oudere bewoners hebben met het mooie weer van de afgelopen 
zomer al veel plezier gehad van hun tuin. Maar ook andere omwonenden en 
buurtgenoten maken er inmiddels maar wat graag gebruik van.  
 
De bewoners van De Bloesem, zoals de locatie aan de Meijersweg heet, kunnen 
24 uur per dag een beroep doen op ondersteuning. Zeven bewoners met een 
verstandelijke beperking krijgen ondersteuning van Estinea. Sensire biedt in hetzelfde 
gebouw ondersteuning aan veertien bewoners met een psychische aandoening, 
zoals dementie. Door de samenwerking is alle expertise voor handen om de ouderen 
optimaal te kunnen ondersteunen.

Hier 
ben 
ik.

Veel plezier 
van de nieuwe 
binnentuin

Veel plezier 
van de nieuwe 
binnentuin
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Terwijl ik dit voorwoord schrijf, staan de media vol berichten over een verpleeghuis 
dat familieleden “moreel” wil verplichten om vier uur per maand mee te helpen in de 
ondersteuning. Ik ben benieuwd met welke ogen we zo’n bericht over pakweg tien jaar 
nog eens nalezen. Met verbijstering? Of met een glimlach? De reacties – variërend van 
“heel gewoon” tot “schande” – spreken boekdelen. En tekenen meteen het verwarrende 
tijdsbestek waarin we leven. Toen ik in 1985 begon in de zorg, als persoonlijk 
begeleider, was het heel gewoon om tegen ouders te zeggen: “Het is beter als u de 
eerste zes weken niet langs komt, zodat uw kind kan wennen.” Dit kunnen we ons 
nu niet meer voorstellen. Betrokken ouders, familie, vrienden, buren en vrijwilligers 
heten nu het “sociale netwerk”.  En dat ze meehelpen, vaak veel meer dan vier uur 
en zonder dat we het hebben over een verplichting, is meer dan welkom. 

Natuurlijk is in eerste instantie de cliënt hiermee gebaat. Maar het zorgt er 
ook voor dat wij als professionals onze blik kunnen verruimen. Bij Estinea 
vragen we ons af op welke manier cliënten een bijdrage kunnen leveren aan 
de samenleving. Bijvoorbeeld door te werken binnen een school, binnen 
een verpleeghuis of bij een regulier bedrijf. En ook door te kijken voor 
wie medewerkers van een woonlocatie in een wijk nog meer iets kunnen 
betekenen. Ons eigen denken en handelen verandert. Het is al lang 
gemeengoed dat we uitgaan van de eigen keuzes en de eigen kracht van de 
cliënt. Maar onze functie verbreden naar de directe omgeving, vanuit onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat is andere koek.

Wij willen onze ervaringen graag delen, onder andere via Estinea 
magazine. Daarnaast zijn we vooral in gesprek met medewerkers, cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers, samenwerkingspartners, bedrijven 
en gemeenten. Door te delen en uit te wisselen, brengen we het vliegwiel 
op gang en geven we gezamenlijk betekenis aan de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Veranderingen zijn immers pas echt duurzaam als je ze 
verinnerlijkt, niet wanneer ze  “van boven” worden opgedragen.

Beatrijs van Riessen 
Raad van Bestuur Estinea

Samen het vliegwiel 
op gang brengen

Ernstig meervoudig 
beperkt

Maaike Meyer maakte in 
anderhalf jaar tijd een 
enorme, persoonlijke 
ontwikkeling door. De 
onvoorspelbare wereld om 
haar heen werd voor haar 
meer voorspelbaar. Dankzij 
de inzet van begeleiders, 
bijgestaan door een 
team van deskundigen.
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Uitgelicht 
Cliënten werken 
bij bedrijven en 
instellingen

Begeleid werken past bij de 
Wmo en heeft de toekomst. 
Steeds meer cliënten werken - 
met ondersteuning van Estinea 
- bij bedrijven en instellingen in 
de buurt. Cliënten, begeleiders 
én werkgevers vertellen over 
de mogelijkheden en wat het 
oplevert. 

Nominatie 
Beste werkgever 
2013

Of we de titel binnenhalen 
weten we op 8 oktober. Maar 
alleen op onze nominatie voor 
‘Beste Werkgever 2013’ zijn we 
al super trots. Medewerkers 
aan het woord over werken bij 
Estinea.

In beweging
Wmo-pilot
Dierenasiel Enschede
Maatschappelijke 
voorzieningen mee in stand 
houden. We zetten ons er graag 
voor in. Bij het dierenasiel in 
Enschede leveren cliënten een 
waardevolle bijdrage.
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Kort nieuws

Stichting Vrienden van Estinea zoekt donateurs
Stichting Vrienden van Estinea (SVVE) zoekt donateurs: particulieren en 
bedrijven die - net als Estinea - willen dat mensen met een verstandelijke 
beperking kunnen meedoen in de samenleving. SVVE is een zelfstandige 
stichting die activiteiten organiseert en voorzieningen mogelijk maakt 
waar de reguliere financiering voor ontbreekt. Bijvoorbeeld een jaarlijkse 
feestavond voor cliënten, een sportdag, een aangepaste fiets of een 
internetcafé. Om deze en andere extra activiteiten en voorzieningen 
mogelijk te maken, is SVVE aangewezen op de steun van donateurs. 

Overweegt u om donateur te worden? Kijk dan voor meer informatie op 
www.vriendenvanestinea.nl of bel 088-4950122.

Ouders in gesprek met 
Estinea en gemeenten
Ruim 300 ouders en cliënt-
vertegenwoordigers bezochten in 
juni de regioavonden die Estinea 
organiseerde over de veranderingen 
in de AWBZ en Wmo. Bij bijna alle 
avonden was ook iemand van de 
gemeente aanwezig, om toe te lichten 
hoe de gemeente zich voorbereidt en 
om vragen te beantwoorden.  
 
Ouders gaven aan vertrouwen te 
hebben in Estinea. Ze zijn wel bezorgd 
over de aankomende bezuinigingen 
en de gevolgen voor de continuïteit en 
de kwaliteit van de ondersteuning. Die 
bezorgdheid hebben zij ook geuit naar 
de aanwezige ambtenaren.
Bestuurder Beatrijs van Riessen: 
‘Ouders en vertegenwoordigers zijn 
zeer betrokken en bereid om met 
ons mee te denken over mogelijke 
oplossingen. Dat is heel waardevol, 
want we bereiken meer door samen op 
te trekken. Op verschillende regio-
avonden hebben ouders aangegeven 
graag hun bijdrage te leveren, 
bijvoorbeeld door concrete hand- 
en spandiensten op de locatie. Dit 
gebeurt nu al heel veel, en er zijn dan 
ook goede voorbeelden uitgewisseld. 
Het gesprek wordt op veel plekken 
op locatieniveau voortgezet  en we 
organiseren in november opnieuw 
regioavonden.’

Estinea in de Post in Winterswijk
Estinea is per 1 oktober 2013 een van de samenwerkende 
organisaties in de Post in Winterswijk. De Post is een 
Wmo-loket en Centrum voor Jeugd en Gezin in één. 
Inwoners van Winterswijk kunnen er terecht voor 
informatie en advies over allerlei onderwerpen. Als het 
op school niet goed gaat met hun kind bijvoorbeeld. Of 
als ze mantelzorger zijn, juridische vragen hebben of te 
maken hebben met psychische problemen. Estinea helpt 
iedereen met een (verstandelijke) beperking die bij de 
Post binnenloopt met vragen over wonen en werken met 
begeleiding, of ondersteuning bij zorg en welzijn. In de 
Post werken we met veel maatschappelijke organisaties 
samen, zoals MEE Oost-Gelderland, Stichting Welzijn 
Winterswijk, Siza en De Lichtenvoorde. Alle kennis zit 
onder één dak, waardoor we inwoners snel verder kunnen 
helpen. De Post is gevestigd in het oude postkantoor van 
Winterswijk.

Kwartiermakers Wmo 
aan de slag!  
Ze trekken erop uit om nieuwe 
contacten te leggen in wijken en 
buurten. Met organisaties en instanties, 
met bedrijven, verenigingen en 
gemeenten en met andere collega’s 
binnen Estinea. Ze ondersteunen de 
regiomanagers bij het zoeken naar 
en verzilveren van kansen die de Wmo 
biedt. En ze geven mee vorm en inhoud 
aan Wmo-projecten. We hebben het 
over onze zestien kwartiermakers Wmo, 
persoonlijk begeleiders die naast hun 
reguliere werk bewust en enthousiast 
kiezen voor deze extra taak. De 
kwartiermakers Wmo spelen ook een 
belangrijke rol in de Wmo-pilots die 
Estinea start. Op pagina 12 en 13 leest 
u meer over een van deze Wmo-pilots: 
het dierenasiel in Enschede.

Nieuwe woonlocatie in Haaksbergen
Estinea realiseert een nieuwe woonlocatie in Haaksbergen. De 
Kalter is een prachtig, nieuw appartementencomplex midden 
in het centrum, vlak bij winkels en andere voorzieningen. Op de 
begane grond komt een kantoor van de Rabobank. Op de eerste 
en tweede verdieping komen vijftien volwaardige appartementen. 
Cliënten hebben een eigen woonkamer met keukenblok, een aparte 
slaapkamer en een aparte badkamer met toilet. Daarnaast komen 
er twee ontmoetingsruimten waar cliënten elkaar kunnen treffen 
en bijvoorbeeld  samen kunnen eten. Estinea biedt in De Kalter 
24-uursbegeleiding. Naar verwachting kunnen cliënten er begin 2014 
hun intrek nemen. 
 
Interesse of meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met onze 
intakemedewerkers, 088-49 50 210.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws en de activiteiten van Estinea? Volg 
ons dan op Twitter: www.twitter.com/estinea. 
Of Like ons op Facebook: www.facebook.
com/estinea. 

Blijft u graag op de hoogte van de vacatures 
bij Estinea? Neem dan een abonnement op 
onze e-mailnieuwsbrief via www.estinea.nl. 
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Dagelijks naar je werk gaan bij de manege, de supermarkt, de kapsalon, de bibliotheek of de 
basisschool. Voor steeds meer mensen met een (verstandelijke) beperking is dit de gewoonste 
zaak van de wereld. Zeventig cliënten werken inmiddels - zo zelfstandig mogelijk en met 
begeleiding op afstand van Estinea - bij een regulier bedrijf of een maatschappelijke instelling. 
Ruim honderd cliënten doen hetzelfde, maar dan in kleine groepjes en met dagelijkse begeleiding 
van een medewerker ter plaatse. Estinea noemt dit het enclavemodel. Beide vormen van werken 
passen uitstekend bij het gedachtengoed van de Wmo. Als het aan Estinea ligt, neemt het aantal 
cliënten dat werkt bij bedrijven en instellingen in de buurt de komende jaren dan ook sterk toe. 
Daar zetten we fors op in. 

‘Voor iedereen die een beroep op ons doet voor werken met 
begeleiding, willen we het liefst een werkplek vinden bij een 
bedrijf of instelling in de buurt,’ vertelt Ingrid te Veldhuis, een 
van de vijf medewerkers begeleid werken bij Estinea. ‘Of dat 
haalbaar is? Mogelijk niet voor iedereen, maar we leggen de 
lat bewust hoog. We zijn overtuigd van de vele mogelijkheden 
die werken bij een bedrijf of instelling biedt. Zowel voor 
cliënten als voor werkgevers.’ 

 
 

 
Zoektocht
Ingrid ondersteunt cliënten in hun zoektocht naar een 
geschikte werkplek. ‘Samen met de cliënt inventariseer ik 
wat hij of zij leuk vindt en wat zijn of haar mogelijkheden zijn. 
Is iemand bijvoorbeeld in staat om na een inwerkperiode 
redelijk zelfstandig te werken? Of komt iemand juist beter tot 
z’n recht in een groep met andere cliënten en begeleiding 
dichtbij? Vervolgens leg ik gericht contacten met bedrijven 

en instellingen om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn. We zoeken altijd 

naar een goede match, zodat 
de werkrelatie tussen een 

cliënt en een bedrijf of 
instelling ook echt 

kans van slagen 
heeft.’ >

Aan de slag bij bedrijven 
en instellingen in de buurt

Uitgelicht

Begeleid werken

Wim Klijn Hesselink werkt al 25 jaar bij de politie in Aalten. 
Hij wast de politieauto’s, houdt de binnenplaats en garage 
schoon en onderhoudt het groen bij het politiebureau.

Begin juli werd Wim door zijn collega’s al verrast met 
jubileumcadeaus, maar het mooiste cadeau kreeg hij op 
30 augustus jongstleden. Die dag reisde Wim - op uitnodiging 
van de districtschef - samen met zijn ouders, zijn begeleider 
van Estinea en zijn collega bij de politie Richard ter Bekke 
naar een van de mooiste gebouwen van de Nederlandse 
politie: huis ’t Velde in Warnsveld. Daar is hij officieel 
gehuldigd, samen met de andere jubilarissen van de politie. 
Een bijzondere dag voor Wim, die het al 25 jaar prima naar 
zijn zin heeft op zijn werkplek. ‘Het werk is leuk en ik heb het 
fijn met mijn collega’s. Vooral tijdens de koffie ’s middags is 

het gezellig en maken we een praatje en grapjes. Ik vind het 
al lang niet meer spannend als er een melding binnenkomt en 
alle agenten ineens wegsnellen.’  

25 jaar begeleid 
werken bij de politie

Politie-collega Richard ter Bekke werkt al 25 jaar 
samen met Wim. ‘Wim werkt heel zelfstandig en redt 
zich uitstekend. We helpen hem alleen af en toe met 
de rits van zijn jas. Hij mopperde al een tijdje dat 
hij het groen onder de hekken niet goed weg kon 
krijgen. We hebben hem daarom voor zijn jubileum 
als praktisch cadeau een schoffel gegeven. Daar is 
hij al aardig mee te keer gegaan.’
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Maatschappelijk ondernemen
Ingrid merkt dat veel potentiële werkgevers openstaan 
voor een eerste, verkennend gesprek. ‘Veel organisaties zijn 
bewust bezig met maatschappelijk ondernemen en willen 
graag horen wat het inhoudt. Meestal lukt het na zo’n eerste 
gesprek al om een inschatting te maken of een cliënt of een 
groep cliënten iets voor een werkgever kan betekenen. En 
of ook de andere werknemers van het bedrijf of de instelling 
hieraan willen meewerken.’

Leerproces
Die medewerking van de “werkvloer” is van groot belang 
voor de slagingskans, weet Ingrid. ‘Werken bij een bedrijf 
betekent immers ook dat je sociale contacten hebt met 
collega’s. Dat iemand je af en toe helpt, dat je samen luncht 
of koffie drinkt, maar ook dat je wordt uitgenodigd voor 
een bedrijfsfeest of dat je een kerstpakket krijgt. Die dingen 
kun je niet afdwingen, dat moet groeien. De cliënt leert om 
zich als nieuwe collega de cultuur van een bedrijf eigen te 
maken. Andersom leren de andere werknemers om te gaan 
met iemand met een beperking. Dat is voor iedereen een 
leerproces, dat wij goed begeleiden.’ 

Medewerkers groeien in hun rol
Ook voor medewerkers van Estinea is het een leerproces.
Ingrid: ‘Cliënten maken binnen een bedrijf of instelling hun 
eigen ontwikkeling door. Wij begeleiden dat, maar meestal 
wel met meer afstand dan we gewend zijn. We hebben lang 
niet altijd grip op wat er gebeurt en leren om meer met de 

handen op de rug te begeleiden. Dat loslaten vinden we 
soms nog behoorlijk moeilijk, maar gelukkig gaat het meestal 
goed. Cliënten kunnen vaak meer aan dan we denken. En 
daarbij, waarom zou iemand zijn neus niet een keer mogen 
stoten?’ 

Monique van Hal begeleidt al ruim twee jaar een groep 
cliënten die bij GRAU werkt, een groothandel in honden- 
en kattenvoer in Isselburg (Duitsland). Zij ervaart dat haar 
rol als begeleider is veranderd. ‘Werken binnen de muren 
van een bedrijf met een groep cliënten is echt anders dan 
ik gewend was binnen een werk- en activiteitenlocatie. We 
vormen hier een kleine, aparte afdeling binnen het bedrijf 
en de cliënten doen lichte inpakwerkzaamheden. Ze zijn 
als groep echt aangewezen op elkaar en doen het samen. 
Als begeleider ben ik er om dat proces te begeleiden en 
om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden goed zijn. Ik 
spreek cliënten aan op hun mogelijkheden en moedig hen 
aan om ook nieuwe dingen te proberen. Als dat nodig is 
bedenk ik hulpmiddelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk 
kunnen werken. Ik neem het zelf niet meer zo snel over als 
vroeger, maar stimuleer cliënten meer om elkaar te helpen. 
Ik vind het heel bijzonder om te ervaren wat het effect is 
van die manier van begeleiden. Alle cliënten zijn persoonlijk 
enorm gegroeid en daar ben ik best trots op.’

Uitgelicht

Ron, Corry, Annie, Yvonne, Bert, Hans, 
Cyril en Patrick komen vrolijk binnen 
bij GRAU. Ze gaan direct aan de 
slag met het vullen van verschillende 
monsterzakjes met voer. Gerti Grau: 
‘Die monsterzakjes gebruiken we 
op beurzen. De cliënten doen hier 
het voorbereidende werk, zodat wij 
kant-en-klare promotiepakketjes 
mee kunnen nemen. We kunnen onze 
aandacht op de beurs dus volledig 
richten op de gesprekken met onze 
klanten en ook gemakkelijker eens een 
leuke, extra actie doen.’ 

Meerwaarde
De stap om met cliënten binnen het 
bedrijf te gaan werken was voor GRAU 
niet heel groot. Jan Kroeske: ‘We 
kenden Estinea natuurlijk al goed van 
onze samenwerking met De Hoven. 
Dat er nu ook cliënten binnen 
ons bedrijf werken, blijkt voor 
ons een ideale aanvulling. Ik 
ben blij verrast om te zien 
wat mensen ondanks hun 
beperking - en met de juiste 
begeleiding - allemaal nog 
wel kunnen. Het tempo 
ligt lager, maar cliënten 
leveren wel degelijk een 

zakelijke bijdrage. Bovendien geeft het 
sfeer aan ons bedrijf. De meerwaarde 
voor de cliënten is er ook absoluut: zij 
hebben hier een baan, komen in een 
andere omgeving en leren bijvoorbeeld 
om rekening te houden met anderen. Ik 
kan het iedere werkgever aanraden om 
serieus te kijken wat de mogelijkheden 
zijn binnen zijn of haar bedrijf.’

Muffins
GRAU is gevestigd in Isselburg 
Duitsland. Door de taalbarrière en de 
geheel eigen werkzaamheden 

hebben de cliënten niet heel veel 
contact met de andere werknemers. 
Gerti Grau: ‘Dat is in Duitsland sowieso 
anders dan in Nederland; Duitsers 
houden vaak van nature iets meer 
afstand. Maar iedereen komt elkaar 
hier natuurlijk wel steeds tegen, 
groet elkaar of zwaait even. Cliënten 
voelen zich echt onderdeel van dit 
bedrijf. Anders zouden ze toch geen 
vakantiekaartje sturen of zelfgemaakte 
muffins voor hun collega’s meenemen, 
toch?’

‘Iedere werkgever 
moet dit overwegen!’
In elk bedrijf zijn wel klussen te vinden die mensen met een (verstandelijke) beperking 
kunnen doen. Dat is althans de stellige overtuiging van Gerti Grau en Jan Kroeske. Beiden 
zijn eigenaar van GRAU, een groothandel in diervoeding en voedingssupplementen. Ze 
werken al vele jaren samen met Estinea. Gerti: ‘Cliënten van werk- en activiteitencentrum 
De Hoven in Aalten doen voor ons uiteenlopende inpakwerkzaamheden. Sinds twee jaar 
werkt er ook een groep cliënten binnen ons bedrijf. Zij doen vooral het kleinere inpakwerk 
en leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan de winstgevendheid van ons bedrijf.’

Werkgever GRAU aan het woord:

Uitgelicht
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In beweging
Een rol spelen in de Wmo? Voor Estinea is dat 
heel vanzelfsprekend. In alle gemeenten waar 
we al werken of waar we nieuwe locaties 
ontwikkelen, starten we Wmo-pilots. We steken 
energie in het ontwikkelen van nieuwe vormen 
van dienstverlening. Dat doen we samen met 
andere organisaties. Zo kunnen we cliënten én 
gemeenten goede oplossingen blijven bieden. 
En profiteren ook andere burgers mee van onze 
aanwezigheid in wijken en buurten.

Regiomanager Rudi Gülink en 
kwartiermaker Wmo Kitty Looman 
zagen direct kansen: ‘Cliënten 
van Estinea runnen in Enschede al 
een paar jaar de wijkbibliotheek 
Twekkelerveld. Die dreigde de deuren 
te moeten sluiten, maar draait door de 
samenwerking met ons weer op volle 
toeren. Ook bij het dierenasiel kunnen 
cliënten een waardevolle bijdrage 
leveren en daar zetten we ons maar 
wat graag voor in!’

Samen met onderwijs
Voor de uitvoering zocht Estinea naar 
samenwerkingspartners en vond die 
in het onderwijs. Kitty: ‘Samen kun je 
gewoon meer dragen. Bovendien zijn 
veel werkzaamheden bij het dierenasiel 
fysiek zwaar, zoals de tegels van de 
hokken schrobben. Niet iedereen wil 
en kan dat werk doen. De Kapstok 
(leerwerktrajecten voor moeilijk 
bemiddelbare jongeren) en Het Meerik 

(voortgezet speciaal onderwijs) - beide 
zijn onderdeel van Attendiz - zagen ook 
kansen voor hun leerlingen en doen 
met ons mee.’ 

Voor de zomer zijn al drie cliënten van 
Estinea bij het dierenasiel aan de slag 
gegaan. Na de zomer zijn ook drie 
leerlingen van De Kapstok en twee 
van Het Meerik er begonnen. Een 
leerkracht van De Kapstok begeleidt 
de cliënten en leerlingen; Estinea is 
eindverantwoordelijk voor het project.

Bij elkaar brengen
Iedereen die betrokken is, is zeer 
gedreven om dit Wmo-project te laten 
slagen. ‘Al zal het best nog wel eens 
spannend worden,’ verwacht Kitty. 
‘Mensen met een (verstandelijke) 
beperking kunnen - in hun eigen 
tempo en op hun eigen manier - een 
waardevolle bijdrage leveren. Maar 
dat vraagt ook een inspanning van 
anderen in de samenleving. Wij 
steken daar graag onze nek voor 
uit en pakken onze rol: we brengen 
mensen niet alleen bij elkaar, we 
begeleiden dat ook zo goed mogelijk. 
We investeren bijvoorbeeld bewust 
in kennisoverdracht, zodat de 
medewerkers en vrijwilligers van het 

dierenasiel weten hoe ze het beste 
om kunnen gaan met cliënten en 
leerlingen. En zodat de cliënten en 
leerlingen weten wat er van hen wordt 
verwacht.’ 

Vertrouwen
De medewerkers en vrijwilligers van 
het dierenasiel, cliënten en leerlingen, 
De Kapstok, Het Meerik en Estinea… 
‘Allemaal willen we dit Wmo-project 
laten slagen,’ besluit Kitty. ‘We 
gaan samen pionieren, 
want het staat in de 
kinderschoenen en we 
hebben echt nog niet 
overal een antwoord 
op. Maar uiteindelijk 
begint alles met 
vertrouwen. We zijn 
er dan ook ontzettend 
trots op dat de gemeente 
Enschede ons het 
vertrouwen geeft om 
hier samen iets 
moois van te 
maken.’

‘Iedereen is zeer 
gedreven om dit 
te laten slagen’

Wmo-pilot: 
Dierenasiel Enschede
In het dierenasiel van Enschede is altijd meer dan genoeg te doen. Vier vaste 
medewerkers en zo’n twintig vrijwilligers verzetten hier elke dag bergen werk. 
Toch dreigden een aantal vaste werkzaamheden in het gedrang te komen. 
Kunnen jullie iets betekenen? Met die vraag klopte de gemeente Enschede, als 
wettelijk verantwoordelijke voor het opvangen van dieren, een paar maanden 
geleden aan bij Estinea. 

In beweging
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POS staat voor Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten 
Schaal. Het is een wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel, 
waarmee we meten hoe een cliënt zijn kwaliteit van bestaan* 
ervaart. De POS werkt met een vragenlijst die wordt ingevuld 
aan de hand van een gesprek. Estinea heeft vier medewerkers 
opgeleid die de POS-gesprekken voeren. Een cliënt heeft het 
gesprek dus met iemand die de zorg van binnenuit kent, maar 
geen direct belang heeft in de dagelijkse ondersteuning.

Cliënt Rini Diersen heeft een gesprek gehad met POS-
interviewer Bregje. Eerst vond ze dat best spannend, maar 
al snel gewoon gezellig. ‘Ik hou van gezelligheid. Ik vind 
het niet leuk om alleen op mijn kamer te zitten en help de 
begeleiding daarom vaak met afdrogen, stofzuigen en 
koffie zetten. Boodschappen doen vind ik ook heel leuk. 
Dat doe ik met Marijke, zij is vrijwilliger. Ik ga ook vaak bij 
mijn moeder op bezoek. En met mijn zus ga ik wandelen en 
kleren kopen. Met Marco ga ik ’s avonds fietsen hier in de 
straat voor de fietswinkel. Dat kan alleen in de zomer als 
het nog licht is ’s avonds. Ik wil ook wel graag zwemmen, 
dat ga ik zeggen tegen mijn pb’er als ze terug is van 
vakantie.’

Twee POS-gesprekken
Om een goed beeld te krijgen van wat een cliënt belangrijk 
vindt in zijn of haar leven en hoe tevreden hij of zij daarover 
is, voeren we twee POS-gesprekken: een met de cliënt zelf, 
en een met de cliëntvertegenwoordiger en de persoonlijk 
begeleider van de cliënt. Een POS-gesprek duurt ongeveer 
anderhalf uur. Het gesprek met de cliënt vindt plaats in zijn 
eigen vertrouwde omgeving. Eventueel is er een begeleider 
bij die de cliënt ondersteunt in de communicatie. Is de cliënt 
niet tot een gesprek in staat, dan spreekt de interviewer 
alleen met de cliëntvertegenwoordiger en begeleider.

Anny Klein Wolterink, zus en cliëntvertegenwoordiger van 
Benny Navis, heeft inmiddels een POS-gesprek gehad. 
‘Het was een open en prettig gesprek, dat ik samen heb 
gehad met Erik te Lindert, de persoonlijk begeleider van 
Benny. Ik heb alle ruimte gehad om te vertellen wat ik 
belangrijk vind en eigenlijk zaten we bij alles wel op één 
lijn. De vragenlijst is een goed hulpmiddel om alle aspecten 
die te maken hebben met de kwaliteit van bestaan met 
elkaar te bespreken. Ik vind het ook goed dat Estinea eigen 
medewerkers heeft opgeleid om de POS-gesprekken te 
voeren. Zij kennen de doelgroep en de omstandigheden. 
Ik vond het prettig dat mijn broer het gesprek eerst had 
gehad, zodat ik wist hoe hij het heeft ervaren. Na het 
gesprek is met de scores een overzichtsprofiel gemaakt. 
Het was mooi om te zien dat wij drieën - Benny, Erik en 
ik - ongeveer hetzelfde beeld hebben van de kwaliteit van 
bestaan van Benny.’

Uitkomsten 
Estinea gaat de POS-gesprekken eens per twee 
jaar voeren. Dat doen we voorafgaand aan het 
ondersteuningsplangesprek. De persoonlijk begeleider 
krijgt de uitkomsten, kijkt of er aandachtspunten zijn en 
bespreekt deze met de cliënt en cliëntvertegenwoordiger. De 
verbeterpunten die hieruit naar voren komen, nemen we op in 
het ondersteuningsplan.

Cliënttevredenheid
De resultaten van de POS leveren niet alleen verbeterpunten 
op voor het ondersteuningsplan. Ze vertellen ons ook iets 
over hoe tevreden cliënten en cliëntvertegenwoordigers 
zijn over de dagelijkse ondersteuning. Estinea heeft 
de POS al eerder gebruikt voor het uitvoeren van een 
cliënttevredenheidsonderzoek. Dat was in 2010. Door de POS 
nu structureel in te gaan zetten, meten we dus voortdurend 
hoe tevreden onze cliënten zijn over hun leven en de 
dagelijkse ondersteuning. 

Investeren 
in een goed  

gesprek

* De manier waarop mensen zelf hun kwaliteit van bestaan ervaren, wordt bepaald door 

fysieke, psychische en sociale factoren. Persoonlijke kenmerken spelen hierbij een rol, maar ook 

de kwaliteit van relaties, de vervulling van levensdoelen en maatschappelijke participatie.

Hoe gaat het met je? Een simpele vraag die 
regelmatig gesteld wordt. Vaak echter zonder het 
antwoord écht af te wachten. Onterecht vindt Estinea, 
want het antwoord van een cliënt op die vraag kan belangrijke 
aandachtspunten opleveren voor de ondersteuning. Sinds juni 2013 voeren 
we daarom POS-gesprekken met alle cliënten met een ZZP-indicatie. We 
investeren in een goed gesprek over wat een cliënt belangrijk vindt in zijn 
of haar leven en hoe tevreden hij of zij daarover is. De uitkomsten van het 
POS-gesprek nemen we mee in de ondersteuningsplancyclus. 

Estinea voert Persoonlijke 
Ondersteuningsuitkomsten 
Schaal (POS) in

Kwaliteit van bestaan
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Estinea weet dat het niet alleen leuk is om iets samen met een ander te 
doen, maar dat je ook van een ander kunt leren. We stimuleren cliënten 
daarom om mee te doen aan ‘MEE op weg’, een cursus die een cliënt doet 
samen met een vrijwilliger.  

Zelfstandig leren reizen
De cliënt en vrijwilliger oefenen samen een bepaalde route, die de 
cliënt zelfstandig wil leren reizen. Met de trein, de bus, op de fiets of 
lopend. Estinea organiseert de cursus ‘MEE op weg’ samen met MEE 
Oost-Gelderland en De Lichtenvoorde, en met subsidie van de provincie 
Gelderland. Cliënten kunnen zich aanmelden via hun persoonlijk 
begeleider.

Marga woont aan de Vondelstraat in 
Gendringen. Ze vertelt: ‘’s Avonds eet 
ik samen met de andere bewoners en 
we drinken dan gezellig koffie. Alleen 
op donderdagavond komt Loes op 
bezoek en dan drink ik koffie met 
haar. We kletsen, kijken Goede Tijden 
Slechte Tijden of doen een spelletje. 
Het liefst Rummikub, want daar ben ik 
goed in. We spreken ook wel eens op 
een andere dag af, bijvoorbeeld om te 
shoppen. 

Tiptop naar musicals
Haar favoriete uitje samen met Loes? 
Marga: ‘Naar een musical! We hebben 
er samen al veel gezien. Vooral 
sprookjesmusicals vind ik erg mooi, 
zoals De Kleine Zeemeermin. Daar zijn 
we laatst naar toe geweest. 
Van te voren ben ik nog mooie kleren 
gaan kopen met Loes. Een van mijn 
andere zussen is kapster en zij doet 
altijd mijn haar. Ik zie er dus helemaal 
tiptop uit als ik naar een musical ga!’ 

Vanzelfsprekend
Marga heeft vier zussen die, net als 
haar ouders, allemaal in de buurt 
wonen. Marga: ‘Ik zie hen allemaal heel 
regelmatig.’ Loes van de Kamp: ‘De 
sterke band tussen Marga en mij is er 
altijd al geweest. Het is voor mij heel 
vanzelfsprekend dat ik haar vaak zie, 
dat we samen leuke dingen doen, en 
dat ik haar help met dingen. En Marga 
is er op haar manier ook voor mij. 
We hebben gewoon echt veel plezier 
samen.’ 

Marga en haar zus 
Loes zijn er… voor elkaar
Voor iedereen is het belangrijk om mensen om zich heen te hebben. Iemand om 
samen leuke dingen mee te doen, iemand die je helpt of waar je iets van leert. 
Marga Steverink vindt dat ze met verschillende mensen leuk contact heeft. Met haar 
ouders en zussen, met medebewoners en met een voormalig begeleider. ‘Maar vooral 
met mijn zus Loes heb ik een heel sterke band. We doen veel leuke dingen samen!’ 

Voor elkaar

Mee op weg
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Marlien van Berkel 
persoonlijk begeleider Vluchtestraat Enschede 

 herkent zich in de hoge medewerkerstevredenheid. ‘Ik krijg 
veel vrijheid en ruimte om initiatieven te nemen en kansen te 

scheppen. Voor cliënten, maar ook voor mezelf. Naast mijn 
werk als persoonlijk begeleider ben ik kwartiermaker Wmo, 

en ik volg momenteel de opleiding 
bedrijfskundig zorgmanagement. 

Estinea stimuleert en steunt mij hierin 
en daar ben ik blij om. Door zelf in 

beweging te blijven, kan ik écht iets 
voor anderen betekenen. In mijn 

aanvullende taak als kwartiermaker 
Wmo ondersteun ik de regiomanager 
bij het zoeken naar en verzilveren van 
kansen die de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) biedt. Ik leg contacten met andere 
organisaties en instanties, met bedrijven en gemeenten 
en met collega’s binnen Estinea. Daarnaast geef ik mee 

vorm en inhoud aan Wmo-projecten. Het werken als 
kwartiermaker Wmo geeft me veel voldoening. Ik ben niet 

alleen zelf in beweging, ik probeer ook anderen in beweging 
te brengen. En ik word uitgedaagd om iets te doen met mijn 

ideeën en nieuwe dingen te ondernemen.’

Estinea Beste Werkgever 

Super trots zijn we: op onze nominatie voor ‘Beste Werkgever 2013 van Nederland’. Estinea dingt 
mee naar de titel in de categorie organisaties met minder dan 1.000 werknemers. Het gaat om 
organisaties in alle branches. Reden voor onze nominatie is de hoge medewerkerstevredenheid. 
Die is met een 7,8 aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,2. Natuurlijk ervaren onze 
medewerkers geregeld dat het werk best zwaar en lastig is, en heeft Estinea niet altijd een 
passend antwoord klaar. 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. Op 8 oktober 2013 
wordt de winnaar bekend gemaakt, maar alleen al de nominatie zien we 
als een groot compliment. We behoren in onze categorie immers 
tot de top 50 van beste werkgevers!

Beste Werkgeversonderzoek 2013
Het Beste Werkgeversonderzoek is dit jaar voor de twaalfde 
keer uitgevoerd door Effectory en Intermediair om een 
objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in 
Nederland. Aan het onderzoek hebben 316 organisaties 
deelgenomen. Daarmee is dit het grootste en meest 
betrouwbare onderzoek van Nederland. Kijk voor 
meer informatie op www.beste-werkgevers.nl.

André Zweerink 
regiomanager

ervaart dat de hoge 
medewerkerstevredenheid een 
belangrijke randvoorwaarde is om 
cliënten en hun omgeving zo goed 
mogelijk te kunnen ondersteunen. 
‘Deskundige en gemotiveerde 
medewerkers zijn van groot belang. 
Als je je gewaardeerd en gehoord 
voelt, levert dat veel werkplezier 
op en ben je bereid om af en toe 
een stapje extra te zetten. Ik zie dat bij onze medewerkers, 
en cliënten profiteren daarvan. Medewerkers hebben 
veel verantwoordelijkheid en bewegingsruimte en kunnen 
daardoor echt in het belang van de cliënt handelen. 
Drie jaar geleden scoorden we ook al hoog (7,6) op 
medewerkerstevredenheid. Zo’n hoge score vasthouden 
is moeilijk, zeker in deze onzekere tijden. Ik ben er dan ook 
trots op dat het ons - met de inspanning van iedereen - is 
gelukt om die te behouden en zelfs te verbeteren. Het 
laat zien dat onze medewerkers zeer betrokken en flexibel 
zijn. Daardoor zijn we in staat om vanuit eigen kracht in 
te spelen op ontwikkelingen, zodat we cliënten ook in de 
toekomst optimaal kunnen blijven ondersteunen.’ 

Tom Kleine Schaars 
zorgconsulent

is van mening dat Estinea medewerkers veel ruimte geeft 
om actief te participeren in hun baan. ‘Als je ergens goed 

in bent, word je nadrukkelijk uitgedaagd om daar iets mee 
te doen. Het werken met leercoaches 

vind ik een mooi voorbeeld. 
Leercoaches zijn medewerkers met 

specifieke expertise op een bepaald 
gebied. Zij worden getraind om 

die expertise, naast hun reguliere 
werkzaamheden, over te dragen 

aan anderen die daar behoefte aan 
hebben. Dat werkt twee kanten uit: 

leercoaches voelen zich gewaardeerd. 
En medewerkers en teams hebben eenvoudig toegang tot 

de expertise van collega’s en realiseren zo sneller resultaat. 
De slagvaardigheid waarmee medewerkers van Estinea 

werken, heeft een positieve uitwerking op cliënten. Als ik zie 
met hoeveel plezier veel (soms kwetsbare) cliënten door het 
leven gaan, dan vind ik dat we daar trots op kunnen zijn. De 
organisatie schept daarvoor de juiste randvoorwaarden en 
verricht veel inspanningen om cliënten ook in de toekomst 
goed te kunnen ondersteunen. Het is prettig om te kunnen 
werken bij een organisatie die haar nek durft uit te steken.’ 

Frank Roos 
persoonlijk begeleider Hogestraat Aalten  

vergelijkt Estinea met een fietsketting die soepel loopt. 
‘Elk zelfsturend team is een schakel in de ketting, net zoals 
de ondersteunende teams en medewerkers, managers, 
Raad van Bestuur en bijvoorbeeld de ondernemingsraad. 
Als medewerker binnen een zelfsturend team werk je 
zelfstandig en draag je veel verantwoordelijkheid. Heb 
je daar aanvullende expertise bij nodig, dan is die in de 
organisatie aanwezig en zijn de lijntjes 
kort. Samen laten we het geheel 
draaien. De laatste tijd ervaar ik dat 
ik als medewerker steeds vaker wordt 
gevraagd en uitgedaagd om mee te 
denken over allerlei onderwerpen. Ik 
vind dat prettig. Ik voel me betrokken 
bij alles wat er speelt en heb het idee 
dat er iets wordt gedaan met de 
talenten van medewerkers. Komt er 
toch een keer zand in de ketting, bijvoorbeeld door nieuwe 
bezuinigingen, onduidelijke communicatie of problemen 
binnen een team, dan wordt er met aandacht gesmeerd 
en een tandje bijgeschakeld. Er is ruimte om je woordje te 
doen en met elkaar in gesprek te gaan.’ 

2013 van Nederland…? 

Nominatie
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Persoonlijk begeleider Ellen Berghuis 
klopte in eerste instantie aan bij 
gedragskundige Lot de Swart. Lot: ‘De 
situatie van Maaike was niet langer 
wenselijk en haar begeleiders en ouders 
zaten een beetje met de handen 
in het haar. Omdat de problemen 
van Maaike heel complex zijn, zijn 
we vanuit meerdere invalshoeken - 
multidisciplinair - gaan onderzoeken 
hoe we haar beter konden begeleiden.’

Prikkels en lichaamstaal
Er is onder meer onderzocht hoe 
Maaike zintuiglijke prikkels verwerkt. 
Lot: ‘Maaike kan niet praten, maar 
met haar lichaamstaal en mimiek 
geeft ze goed aan hoe ze zich voelt. 
We hebben voor dit specialistische 
(SMI-)onderzoek expertise ingehuurd 
bij collega-organisatie Fatima. Onze 
medewerkster cliëntcommunicatie 
heeft vervolgens geholpen om de 

lichaamstaal van Maaike te duiden. 
Hoe ziet ze er bijvoorbeeld uit als 
ze ontspannen is? Hoe als ze plezier 
heeft? En hoe als ze zich irriteert? De 
fysiotherapeute heeft de begeleiders 
tips gegeven hoe ze Maaike kunnen 
stimuleren om te bewegen, want dat 
gaat bij haar niet vanzelf. En de Arts 
voor Verstandelijk Gehandicapten 
en de neuroloog zijn betrokken om 
haar epilepsie zo goed mogelijk onder 
controle te krijgen, zodat ze optimaal 
alert is om de wereld om zich heen te 
kunnen volgen.’

Videobeelden
Het team dat Maaike begeleidt, is 
door Bartiméus geschoold met Video 
Interactie Begeleiding. Begeleiders 
hebben hierdoor meer inzicht 
gekregen in de belevingswereld van 
Maaike en ze weten beter hoe ze 
haar op een passende manier kunnen 

begeleiden. ‘Door met videobeelden 
te werken konden begeleiders gaan 
“millimeteren”’, vertelt Lot. ‘Ze zijn 
nu in staat om Maaike allemaal op 
precies dezelfde manier te benaderen 
en begeleiden, rekening houdend met 
haar niveau, haar slechtziendheid, haar 
verwerkingstempo en haar voorkeuren. 
Voor Maaike is dat heel plezierig. 
Begeleiders kondigen zichzelf aan als 
ze binnenkomen, geven haar de tijd om 
te verwerken dat er iets komen gaat, 
voeren verzorgingsmomenten volgens 
een vast patroon uit, staan open voor 
signalen die Maaike geeft en reageren 
daar op een manier op die voor haar 
vertrouwd is.’ 

Ware persoontje
Alle inspanningen hebben ertoe 
geleid dat Maaike zich persoonlijk 
enorm heeft kunnen ontwikkelen. Lot: 
‘Ze geniet meer van eten en krijgt 

daardoor veel minder sondevoeding. 
Ze neemt écht initiatief tot contact: ze 
legt haar hand op de hand van haar 
begeleiders en haar ouders, en geniet 
zichtbaar van het vertrouwde gevoel. 
Ze heeft ook leren aangeven hoe ze 
zich voelt, bijvoorbeeld door te kreunen 
als ze iets niet prettig vindt. Eerder 
bestond de wereld voor Maaike bijna 
alleen uit bedreigingen. Nu komt haar 
ware persoontje veel meer naar buiten 
en geniet ze volop van bijvoorbeeld 
een rondje wandelen met haar ouders. 
Om zo ver te komen, hebben veel 
deskundigen nauw samengewerkt. 
Maar dat het nu beter gaat met 
Maaike, is toch vooral de verdienste 
van het team. Haar begeleiders zijn 
zeer betrokken en willen haar echt 
begrijpen. Daar hebben ze zich samen 
enorm voor ingezet.’ 

Maaike Meyer 
maakte een enorme 

persoonlijke groei door

‘Ze neemt nu 
echt initiatief 

tot contact’
Maaike Meyer is elf jaar en woont aan de Slaadreef 
in Aalten. Maaike heeft de belevingswereld van een 
baby. Ze heeft epilepsie, zit in een rolstoel en is zeer 

slechtziend. Maaike vindt het erg lastig om te volgen 
wat er om haar heen gebeurt en schrikt snel als 

begeleiders haar benaderen, bijvoorbeeld om haar te 
wassen of aan te kleden. Ze kan dan zelfs zo schrikken, 

dat ze zichzelf bijt of krabt. Zo reageert ze op de 
onvoorspelbare wereld om haar heen. Persoonlijk 

begeleider Ellen Berghuis wilde Maaike beter leren 
begrijpen en begeleiden. Met de juiste deskundigheid 
en een goede samenwerking tussen alle betrokkenen 

is inmiddels veel bereikt. Maaike heeft zich mentaal 
ontwikkeld, ze kan invloed uitoefenen op haar eigen 

leventje, en ze heeft plezier!

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

aan lichamelijke beperkingen, en 
bijkomende stoornissen, zoals 

epilepsie. 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
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Veel cliënten zijn op zoek naar een vrijwilliger. Of naar 
een maatje, iemand met wie zij af en toe iets leuks kunnen 
ondernemen. Estinea neemt daarom initiatieven om 
meer cliënten in contact te brengen met een vrijwilliger 
of maatje. We werven actief en investeren in het opleiden 
van vrijwilligers, zodat zij in staat zijn om cliënten goed te 
begeleiden en hun werk met plezier te doen. De “informele 
ondersteuning” door vrijwilligers wordt in de nabije toekomst 
nog belangrijker. Of het nu gaat om het ondersteunen van 
een individuele cliënt, van een groep cliënten of van de 
organisatie. We kijken gericht naar hoe professionals en 
vrijwilligers kunnen samenwerken en elkaar kunnen aanvullen.

Vrijwilliger Gerard Rothman kookt eens in de twee weken 
samen met een van de cliënten van de Burgemeester 
van Heeckerenstraat in Eibergen. Gerard: ‘Couscous, een 
salade, zalmfilet. Ik heb een map vol recepten en cliënten 
zoeken zelf ook recepten uit. Ik voel me altijd heel welkom 
op de locatie en leer ook veel. Ik verdiep me in de cliënten 
en hun mogelijkheden, want iedereen kan op zijn of haar 
eigen manier koken. Hoe ik ertoe ben gekomen om dit 
vrijwilligerswerk te gaan doen? Op mijn 57e ging ik met 
de VUT en ging ik als vrijwilliger mee met groepsvakanties. 
Daar ontmoette ik cliënten van de Burgemeester van 
Heeckerenstraat. Begeleiders nodigden mij uit om eens langs 
te komen. Sindsdien koken we hier samen met veel plezier.’

Vrijwilligers 
geven Estinea
een 8!

Bij Estinea werken vrijwilligers in de leeftijd van 16 tot en 

met 79 jaar. Ruim 60% van de vrijwilligers werkt 

langer dan vier jaar bij Estinea; 10% zelfs 

langer dan 12 jaar. 84% vindt dat het vrijwilligerswerk 

goed aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesses. 34% van 

de vrijwilligers wil meer scholingsmogelijkheden. 

79% haalt veel voldoening en plezier uit het 

vrijwilligerswerk en 91% vindt dat er voldoende 

waardering voor is. Een kwart van de vrijwilligers 

wil graag meer informatie over wat er speelt 

binnen Estinea. 81% van de vrijwilligers vindt dat er 

een duidelijke taakverdeling is tussen medewerkers 

en vrijwilligers. 92% vindt de samenwerking met 

beroepskrachten prettig. 

Vrijwilligers van Estinea doen hun werk met 
plezier en voelen zich gewaardeerd. Gevraagd 
naar hoe tevreden ze zijn, geven ze een 8 als 
rapportcijfer. 88 procent van onze vrijwilligers 
wil graag vrijwilligerswerk bij Estinea blijven 
doen. En 94 procent raadt anderen aan om 
dat ook te doen. Een prachtig resultaat waar 
we uiteraard trots op zijn. Het geeft ons een 
goede uitgangspositie om de komende jaren 
intensiever te gaan samenwerken met nog 
meer vrijwilligers.

Feiten en cijfers

Fotograaf: Wouter Borre (Tubantia) 

Facebook verbindt mij met mijn 
vrienden. Aangezien ik een fanatieke 
gebruiker ben, zijn dat er inmiddels 
aardig wat. Vrienden die ik ken van 
school, van de voetbalclub, van de 
kroeg, van het werk, uit de straat of 
omdat ze familie zijn. Er is altijd wel íets 
wat mij met mijn vrienden verbindt. Zo 
werkt dat nu eenmaal. Je hebt een klik 
met iemand en je wordt vrienden. Bij 
social media gaat dat mogelijk sneller 
en makkelijker dan in het echte leven. 
Als na een tijdje blijkt dat de klik er toch 
niet helemaal is, kun je iemand zelfs 
‘ontvrienden’. Zijn contacten via social 
media daarmee vluchtiger? Misschien 
wel, maar op een bepaalde manier 
zijn ze ook intenser. Ik weet beter dan 
vroeger wat mijn vrienden doen en 
wat hen bezighoudt. En soms komen 
er reacties uit heel onverwachte hoek. 
Dat is de kracht van social media als 
Facebook:  je hebt een heel netwerk 
van mensen binnen handbereik die iets 
voor je kunnen betekenen - of voor een 
ander die je kent.  

Vrijwilligers 
Cliënten die ik ondersteun maken 
regelmatig gebruik van mijn sociale 
netwerk. Ook daarbij komt het 
erop aan te zoeken naar iets wat 
mensen verbindt. Veel cliënten van de 
Oostervoort vinden het bijvoorbeeld 
heerlijk om te gaan fietsen. We 
hebben meerdere rolstoelfietsen, maar 
nog niet genoeg vrijwilligers om te 
trappen. Vlak voor de zomer heb ik een 
Facebookvriend uit mijn woonplaats, 
uitgenodigd om een keer mee te 
gaan fietsen. Hij vond het enorm leuk 
om te doen en de cliënten hebben 
een fantastische dag gehad. Omdat 
hij wereldkampioen fietscrossen is, 
heeft de lokale pers er aandacht aan 
besteed. Mede daardoor hebben we 
inmiddels gelukkig een paar nieuwe, 
fanatieke fietsvrijwilligers kunnen 
verwelkomen.

Bruggenbouwers
Werk en privé lopen bij mij steeds 
vaker in elkaar over. Dat gaat vanzelf 

en voor mij is het vanzelfsprekend. 
Sommige collega’s kiezen ervoor 
om die twee werelden gescheiden 
houden. Daar heb ik uiteraard 
begrip voor, maar kunnen we zo de 
doelen die we willen behalen, wel 
bereiken? Veel cliënten zijn niet in 
staat om zelf een sociaal netwerk op 
te bouwen en te onderhouden. Daar 
hebben ze hun ouders, familie en 
professionele begeleiders bij nodig, als 
bruggenbouwers naar de samenleving. 
En verwacht de maatschappij ook niet 
van ons dat wij net dat stapje extra 
zetten? Ik merk in ieder geval dat het 
veel oplevert, en dat het mijn werk 
makkelijker maakt!

Zoeken 
naar wat 
mensen 
verbindt

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

Theo Lurvink werkt als 
begeleider van mensen met 

een ernstige verstandelijke 
beperking, die wonen aan de 
Oostervoort in Winterswijk.
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Cliënten vertellen:

HENK: At ut zunneken schient      

GERRIT: Maandag, woensdag en 

vrijdag hout zagen en op mijn 80e niet 

meer in de tuin werken    MATHILDE: Lekker 

eten    WIL: Een dagje uit naar mijn oude woonplaats 

Winterswijk    WILCO: Als mijn werkdag erop zit    PAULA: Als ik mijn eigen keuzes kan maken    ANNIE: Op de 

zorgboerderij de dieren verzorgen    MARK: Bakkie koffie    DINIE EN JO: Als we een feestje of verjaardag hebben 

gehad!    ELLEN: Werken bij de Coop    SILVIA: Denken aan prettige dingen    MELISSA: Dat ik me thuis en veilig 

voel    PAULA: Als ik fijn kan borduren    ANNIE: Als ik in Duitsland bij Grau mag werken    LENA: Met z’n allen een 

huifkartocht maken    BRIGITTA: Als ik kan shoppen!    AGNES: Als alles goed gaat    ANITA: Een dagje uit    STEFANIE: 

Wonen op de Peperbus     MAICO: Prutsen met gemotoriseerd speelgoed    FLORIAN: Wielrennen in mijn Belkin 

pak    GERT: Lekker buiten werken, het gras maaien en hout zagen bij ‘t Hesselink in Winterswijk    TOM: Monster 

Jam    MICHEL: Gezellig koffie drinken met de meiden van de Klaproos    REGIEN: Als het met iedereen goed gaat    

BENNIE: Woensdagmiddag met z’n tweeën naar de koffieboerderij    GONDA: Als ik mijn paarden en mijn vriendje 

zie      BEN: Lekker lang uitslapen    HANNEKE: Dat ik mezelf kan zijn!    CyRIL: Samen met mijn familie en met vrienden 

op vakantie    TOM: Werken bij Top Art    BERNARD: Dat ik zelf mag bepalen wat ik wil doen    MICHEL: Als ik mijn 

vriendinnen zie    RON: Als het zonnetje schijnt en we aardig zijn tegen elkaar    MARCO: Clowntje spelen met een 

rode neus    BRAM: Eerlijk zeggen? Dat is werken    MARIJE: Muziek maken op een feestje!    MICHEL: Samen met 

de cliënten van de Houtdreef naar FC Twente    DIKE: Dat ik lekker kan knutselen en mijn pb’ber weer terugkomt 

van vakantie    MARLOES: Werken bij de Coop    EVELIEN: Winkelen    TOON: Als ik de zon zie schijnen    CARLA: 

Dat ik steeds minder medicatie hoef te slikken en er steeds beter uitzie    JOHAN: Gezelligheid    ANITA: Een lekkere 

fietstocht naar mijn werk    JASPER: Dat buurman Bert meegaat naar de voetbalwedstrijd van Twente als mijn vader 

niet kan    MARLOES: Werken bij het Kruidvat    SIPE: Winkelen    KARIN: Lekker lachen, want een dag niet gelachen, 

is een dag niet geleefd    ERNA: Mijn eigen was wassen en opvouwen    MARCO: Als ik mag werken    DINANT: 

Grasmaaien in de kruidentuin    INGE: Als er koffie is!    GERARD: Als ik mijn natje en droogje krijg en achter mijn 

drumstel lekker kan drummen    ILSE: Werken bij de Kwaksmölle    LINDA: Thee met lekkere honing    HERMAN: 

Mijn hond en beer    FREDDIE: Mijn vogels hoor fluiten in mijn volière    HENNIE: Een breiwerkje dat mooi gelukt is

Dit maakt mijn 
dag goed…

www.estinea.nl


