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Buurman en buurman
Beter een goede buur dan een verre vriend. Zo denken Gerrit Thijssen en Han Lutke 
Schipholt er in ieder geval over. Beide heren wonen met veel plezier aan de Kalter, 
een woonlocatie van Estinea in Haaksbergen. Met een klein duwtje in de rug van 
hun persoonlijk begeleiders hebben ze elkaar gevonden. ‘We zijn nu goede buren én 
echte vrienden.’ 

Gerrit (rechts): ‘Toen ik hier kwam wonen at ik altijd samen met de andere bewoners 
in de gemeenschappelijke ruimte. Je zit dan met veel mensen aan tafel en er wordt 
veel gepraat. Maar ik ben al wat ouder en vind het wel fijn om lekker rustig te 
kunnen eten. Dat doe ik nu samen met Han. Meestal eten we in mijn appartement, 
want dat is ruimer. We vinden dat allebei heerlijk rustig. Soms haal ik na het eten ook 
nog ijsjes uit mijn vriezer die we dan gezellig samen opeten.’

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

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

Tijdens onze vakantie stonden we op een boerencamping. Zo eentje waar de koeien in 
optocht loeiend langs het kampeerveldje naar de weilanden lopen. Waar de trekkers dag  
en nacht rondrijden, de kippen loslopen en altijd pasgeboren kalfjes en lammetjes zijn.  
Een echtpaar kwam met hun zoon Joep tegenover ons staan. Joep had een ernstige 
beperking. Hij banjerde gezellig over het veldje en slaakte bij elk dier dat hij zag enthousiaste 
kreten. Naast de caravan werd een tentje opgezet. Daar bleek zoonlief ’s nachts in z’n eentje  
in te slapen. 

Crisisplek
Vader vertelde dat Joep in een instelling woont, maar dat het daar niet langer ging.  
Veel personeelswisselingen en nieuwe medewerkers die Joep niet goed kunnen “lezen”. 
Joep die hierdoor gefrustreerd raakt. En medewerkers die zo bang worden dat ze Joep 
niet meer durven te ondersteunen. In afwachting van een crisisplek elders namen zijn 
ouders hem mee naar de camping.

Samenspel
Als bestuurder sta ik dan wel even met lege handen. Want ook al weet ik dat iedereen 
elke dag zijn stinkende best doet, ook wij kennen situaties waarin het niet lukt. 
Kunnen we het eigenlijk ooit wel zo goed doen als familie? Misschien niet. Want 
natuurlijk kennen we Joep niet zo goed als zijn ouders en zou de zorg onbetaalbaar 
zijn als we iedereen twee-op-een zouden ondersteunen. Maar we kunnen wèl 
investeren in medewerkers, zodat teams stabiel blijven en nieuwe mensen goed 
ingewerkt worden. En we kunnen blijven investeren in een goede overdracht en 
communicatie met familie. Tijdens de inspiratiesessie “Lastige Ouders” die we in 
januari organiseerden (pagina 21) kwam weer helder naar voren dat het steeds 
gaat om dit samenspel. Of de mensen die we ondersteunen nu jong zijn (zoals 
Alyssa Kubbe, pagina 20) of juist al op leeftijd (zoals de ouderen op pagina 14).

En Joep? Wat zou het toch mooi zijn als we als samenleving de ondersteuning 
zo in kunnen richten dat hij overal zo onbevangen gelukkig kan zijn als bij zijn 
familie. We blijven ervoor gaan!

Beatrijs van Riessen 
raad van bestuur Estinea

Familie
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Hier ben ik! 
Gerrit en Han eten samen
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Plezierig oud worden, dat kan 
aan de Meijersweg in Neede. 
De oudere bewoners zijn fysiek 
en mentaal kwetsbaar. Daarom 
is er geen vast dagschema. 
Medewerkers, vrijwilligers en 
familie sluiten elke dag opnieuw 
aan bij de wensen en het ritme 
van de bewoners.

Ton Jansen was vroeger slager. Nu is hij 
elke maandag te vinden in de keuken 
van ’t Trefpunt in het hoofdkantoor 
van Estinea. Daar maakt hij soep voor 
de lunch. Kevin, Danny en alle andere 
deelnemers helpen hem maar wat 
graag!

Estinea organiseerde zes 
themacafés in de Achterhoek 
en Twente. Ruim 400 deelnemers 
gingen met elkaar in gesprek: 
mensen met een beperking, 
ouders en vertegenwoordigers, 
medewerkers en vrijwilligers. 
De centrale vraag: Hoor jij wat 
ik zeg?
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De zorg voor je kind overdragen

Alyssa Kubbe (13) voelt zich helemaal thuis aan de 
Oostervoort in Winterswijk. Haar ouders Remco en 
Judith en broertje Damian hebben thuis ook hun draai 
weer gevonden. ‘Maar dat wil niet zeggen dat het 
nooit meer pijn doet dat ze niet meer bij ons woont.’

8 Thema 
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Donatie NSGK voor Beweegtuin 
Een mooie donatie van NSGK. De Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind overhandigde op 20 maart een 
symbolische cheque voor een bedrag van 15.000 euro aan 
Stichting Vrienden van Estinea. De donatie is bedoeld voor 
de realisatie van een beweegtuin aan de Slaadreef in Aalten. 
De beweegtuin wordt een openbaar toegankelijke plek waar 
mensen met een ernstige meervoudige beperking volop kunnen 
bewegen. En waar zij anderen kunnen ontmoeten, want ook 
kinderen en jongeren met en zonder beperking uit de regio 
zijn er van harte welkom. Met de donatie van NSGK komt het 
moment in zicht dat de beweegtuin daadwerkelijk kan worden 
gerealiseerd. Meer weten? Kijk op www.vriendenvanestinea.nl.

Kort nieuws

Estinea medeoprichter  
POS Nederland 
POS Nederland is een feit. Estinea, 
Arduin en Radar bundelen in de 
stichting hun kennis om nieuwe 
inzichten en methodieken te 
ontwikkelen op het gebied van 
ondersteuning en kwaliteit van 
bestaan. De POS (Persoonlijke 
Ondersteuningsuitkomsten Schaal) is 
een wetenschappelijk onderbouwd 
hulpmiddel om in gesprek te gaan met 
mensen over hun kwaliteit van bestaan. 
Estinea voert deze POS-gesprekken 
eens in de twee jaar met alle cliënten 
met een 24-uurs indicatie. En met hun 
vertegenwoordiger en persoonlijk 
begeleider. De uitkomsten vertellen 
ons hoe cliënten hun leven en de 
dagelijkse ondersteuning ervaren. De 
samenwerking in POS Nederland maakt 
het mogelijk om intensiever kennis te 
delen, van elkaar te leren en samen 
te werken aan het verbeteren van de 
ondersteuning aan mensen met een 
beperking.

Laag verzuim, hoge inzetbaarheid
Estinea kan zich meten met de beste organisaties in de gehandicaptenzorg als het gaat 
om verzuim en inzetbaarheid. Met een 9 als klinkend eindcijfer hebben we een plek in 
de top 3 van de Vernet Health Ranking weten te behalen. Zo’n zestig organisaties uit de 
branche gehandicaptenzorg worden hierin met elkaar vergeleken. ‘We willen een goede 
werkgever zijn en de inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers behouden en 
vergroten,’ vertelt bestuurder Beatrijs van Riessen. ‘Dit prachtige resultaat is natuurlijk 
vooral te danken aan medewerkers zelf. Het samenspel maakt dat we goed presteren. 
Hier blijven we gericht aan werken.’

6 Estinea magazine



Dreamers for a day
Bistro Dreams in Enschede laat dromen uitkomen! 
Op maandag 5 maart nam een heel team van 
bewoners en deelnemers van Estinea voor één 
dag het restaurant over. Zij gingen aan de slag 
in de keuken, in de bediening en met de afwas. 
De gasten werden heel gastvrij ontvangen en 
getrakteerd op een heerlijk driegangendiner. 
Participatiecoach Tim Holman nam samen met 
de eigenaren van Bistro Dreams het initiatief 
voor de bijzondere restaurantactie. Tim: ‘Bij 
Bistro Dreams hebben wajongers de kans 
om met een arbeidsleertraject verschillende 
horecadiploma’s te halen. Het leek ons leuk om 
ook mensen met een wat grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt eens te laten ervaren hoe het 
is om een restaurant te runnen. Elf enthousiaste 
deelnemers die ondersteuning krijgen van Estinea 
wilden wel eens een dagje snuffelen aan het 
horecavak. Zij nodigden allemaal twee of drie 
gasten uit. Ook via de speciale Facebookpagina 
hebben zich gasten aangemeld. Iedereen vond 
het een erg geslaagde actie, dus na de zomer 
gaan we op herhaling.’ Interesse? Houd dan de 
Facebookpagina ‘dreamers for a day’ in de gaten!

Petitie voor onderwijs aan  
álle kinderen 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dus geen onderwijs 
voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking, 
is geen optie! Lot de Swart, gedragsdeskundige bij 
Estinea, trok daarom op 24 april naar Den Haag om 
een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. 
Zij deed dit samen met Erika van de Bilt, moeder 
van een dochter met een ernstige meervoudige 
beperking. Maar zij stonden in hun oproep bepaald 
niet alleen en werden ondersteund door onder andere 
Willemijn Verhave (VGN), Martijn Klem (BOSK), 
Beatrijs van Riessen (Estinea), Carlo Schuengel (VU) 
en Ieder(in). Lot: ‘Kinderen in Nederland krijgen 
best gauw een onderwijsontheffing, maar dat is een 
verlegenheidsoplossing. Bij Estinea hebben we de stellige 
overtuiging dat ieder kind zich ontwikkelt en baat heeft 
bij onderwijs. Daarom krijgen kinderen met een ernstige 
meervoudige beperking die bij ons wonen sinds twee 
jaar onderwijs-in-zorg. De juffen komen gewoon naar 
de dagbestedingslocatie. Met deze petitie willen we een 
lans breken voor álle kinderen die om wat voor reden 
dan ook geen onderwijs krijgen.’

Ons kwaliteitsrapport en ons 
jaardocument 2017 vind je op 

estinea.nl/nieuws! 
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Themacafés
Begin april organiseerden we zes themacafés op zes locaties 
in de Achterhoek en Twente. Ruim 400 mensen gingen met 
elkaar in gesprek over hun wensen, ideeën en behoeften: 
mensen die ondersteuning krijgen van Estinea, ouders en 
vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers. 

Koers2022
De uitkomsten van de themacafés helpen ons bij het bepalen 
van onze speerpunten voor de komende jaren. Estinea stelt 
elke vier jaar een nieuw ondernemingsplan op. Koers2022, 
zo heet het plan in wording. Net als vier jaar geleden 
organiseerden we ter voorbereiding hierop themacafés. 

‘We willen dat mensen zelf aangeven hoe wij kunnen bijdragen 
aan hun levensgeluk en wat ze daarbij van de organisatie 
verwachten,’ vertelt bestuurder Beatrijs van Riessen. ‘Zo 
blijven we in onze keuzes zo dicht mogelijk bij hun wensen. De 
centrale vraag bij de themacafés sloot daar bij aan. Die was: 
Hoor jij wat ik zeg?’ 

Wortels van de boom
Alle themacafés startten met een kort filmpje over de 
vier kernwaarden van Estinea: Midden in de samenleving, 
Oprechte aandacht, Vakmanschap en Eigen regie (MOVE). 
Beatrijs: ‘Die kernwaarden blijven ook in ons nieuwe 
ondernemingsplan ons kompas. Het zijn de stevige wortels 
waarop de boom verder kan groeien en zich aan kan passen 
aan elk seizoen. Die boom is hét symbool van onze Koers2022.’ 

Geluk is…
Na het filmpje gingen de deelnemers in groepen uiteen om 
met elkaar in gesprek te gaan over geluk. Wat maakt jou 
gelukkig? De antwoorden van mensen die we ondersteunen 
waren zoals te verwachten zeer uiteenlopend, variërend van 
‘ik wil wel eens op fietsvakantie met mensen van mijn eigen 
leeftijd’ en ‘ik zou graag een goede vriend willen ontmoeten’ 
tot ‘ik vind het gezellig als er meer mensen naar het koffie-
uurtje op vrijdag komen’ en ‘ik hoop dat we goede wifi krijgen 
op de dagbesteding’. Anderen hechten er vooral aan dat de 
dingen blijven zoals ze zijn ‘ik ben gelukkig als alles blijft zoals 
het nu is: werken bij de Jumbo en spelen bij het Borchuus’ 
of ‘ik wil blijven wonen waar ik nu woon en mijn eigen 
plekje houden’. 

ThemaSamen DOEN

Hoor jij wat ik zeg?
Gewoon die dingen doen waar mensen met een beperking blij en gelukkig 
van worden. Dat is waar we bij Estinea voor staan. Niet voor niets is 
levensgeluk de kern van onze missie. We willen dat mensen ervaren dat zij 
gehoord worden, dat hun vraag telt. En dat zij ervaren dat we met zorg 
zoeken naar een goed antwoord op hun vraag. Dit doen we niet alleen. 
We weten al jaren dat we meer bereiken door samen op te trekken met de 
mensen die we ondersteunen, vertegenwoordigers, collega’s, vrijwilligers en 
maatschappelijke partners. Door samen te DOEN kan iedereen op zijn of 
haar eigen manier geluk beleven.
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Samen voetbal kijken
Medewerkers gingen in gesprek over waar zij gelukkig van 
worden in hun werk. Femke Schennink vertelde dat zij recent 
iets naars meemaakte op het werk. ‘De volgende dag werd 
ik gebeld door een collega van personeelszaken die vroeg 
hoe het met me ging. Dat die aandacht voor elkaar er is, 
daar word ik blij van.’ Bibiana Kleine Schaars ervaart meer 
geluk in haar werk sinds ze op de locatie besloten om de 
gemeenschappelijke ruimte ’s avonds niet meer dicht te doen. 
‘We doen dat niet meer, omdat cliënten dat anders wilden. In 
het begin ging er van alles mis, maar inmiddels kan iedereen 
goed met die ‘vrijheid’ omgaan. As ik dan zie hoe we met 
z’n allen samen voetbal zitten te kijken, daar word ik echt 
gelukkig van.’

Tijd
In de gesprekken kwam ook naar voren dat er vaak een 
sterk verband is tussen tijd en geluk. Een aantal medewerkers 
gaf bijvoorbeeld aan dat ze graag weer eens willen gaan 
winkelen met iemand die ze ondersteunen. ‘Niet alleen omdat 
dat leuk is, maar ook omdat je dan andere gesprekken voert 

en erachter komt hoe het echt met iemand gaat.’ Helaas lukt 
het vaak niet om daar tijd voor te maken. Cliënten zelf en hun 
vertegenwoordiger blijken overigens veelal dezelfde behoefte 
te hebben.

Verkenning 
Naast de themacafés organiseerden we de afgelopen 
maanden ook inspiratiesessies over onder meer 
zorgtechnologie, regelarm werken en de samenwerking met 
ouders. Beatrijs: ‘We hebben een brede verkenning gedaan 
en ons laten inspireren om tot keuzes te komen over wat de 
speerpunten zijn in de komende periode. Die zullen we dit 
najaar delen met iedereen die een bijdrage heeft geleverd.’

Meer weten? estinea.nl/koers2022

De opbrengst van de themacafés:
 
Top 5 complimenten: 
1. De begeleiders
2. De medezeggenschap voor cliënt en medewerker
3. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing
4. Het wonen en/of werken binnen Estinea
5. Oprechte aandacht
 
Top 5 verbeterpunten:
1. Meer tijd voor de cliënt
2. Meer vrijwilligers/maatjes 
3. ICT/automatisering 
4. Vaste begeleiders
5. Communicatie

THEMA: SAMEN DOEN
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Teams van Estinea bepalen zelf hun leervragen en zien de 
meerwaarde van samen leren. Het team van woonlocatie 
Dr. Huber Noodtstraat wilde meer gevoel krijgen bij hoe 
het is om slechthorend te zijn, zodat zij Mark van der Tol 
beter kunnen ondersteunen. Tijdens een ervaringsles 
lieten begeleiders, zus Rixt, een vrijwilliger en een paar 
medebewoners zich meenemen in de wereld van Mark.

Persoonlijk begeleider Mariëlle Geurtsen vond het enorm 
waardevol om samen deel te nemen aan de ervaringsles. 
‘Begeleiders, familie, vrijwilligers en medebewoner spelen 
allemaal een belangrijke rol in Marks leven en zien elkaar 
veel. Als je weet waar je rekening mee kunt houden in de 
omgang met iemand die slechthorend is, is er meer begrip  
en ontstaan minder snel conflicten.’

Weten en ervaren
Voor het geven van de ervaringsles schakelde het team 
Pauline Laan en Erika Beerens in. Pauline is adviseur 
cliëntcommunicatie bij Estinea, Erika werkt als deskundige 
communicatie bij Koninklijke Kentalis, een organisatie voor 
mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Zus Rixt 
twijfelde niet toen ze gevraagd werd om mee te doen. 
‘Eigenlijk dacht ik wel te weten hoe het is om slechthorend te 
zijn, Mark is immers al ruim 48 jaar mijn broer. Maar tijdens 
de ervaringsles merkte ik dat weten en ervaren echt twee 
verschillende dingen zijn. We kregen gehoorbeschermers 
op, die vond ik meteen lastig en irritant. Gelukkig kon ik 
ze na een tijdje weer afzetten, maar voor Mark is dat 
natuurlijk anders!’ Ook medebewoner Mariëlle Soeter 
vond het leerzaam om zelf te ervaren hoe het is om 
slechthorend te zijn: ‘Je denkt dat Mark wel kan 
liplezen, maar dat valt echt niet mee! Sommige 
woorden lijken heel veel op elkaar. Ik heb door 
de lessen meer begrip gekregen voor Mark.’

Toepassen 
Begeleider Mariëlle: ‘We zijn op allerlei 
manieren uitgedaagd om ons te 
verplaatsen in iemand die slechthorend 
is. Die kennis passen we nu direct 
toe in de dagelijkse ondersteuning. 

Ik verwacht zeker dat we in de toekomst vaker op deze 
manier leervragen zullen oppakken.’ Zus Rixt doet sinds de 
ervaringsles haar best om Mark steeds goed aan te kijken 
als ze met hem praat. ‘Ook maak ik vaker gebaren om te 
verduidelijken wat ik zeg. Ik probeer dat samen met Mark te 
oefenen, zodat we spelenderwijs meer ervaring krijgen.’ 

‘We zijn meegenomen 
in de wereld van Mark’

Leren in verbinding

• 68 teams stelden in 2017 leervragen om 
beter aan te kunnen sluiten bij individuele 
ondersteuningsvragen.

• 6 teams pakten hun leervraag op samen met 
cliënten, familie en vrijwilligers.

• Zo’n 80 cliënten volgden een training 
over bijvoorbeeld vriendschap, relaties en 
seksualiteit, weerbaarheid en het gebruik van 
social media; 25 van hen deden dit samen met 
een medewerker of iemand uit hun netwerk.

• 45 medewerkers zijn opgeleid als leercoach,  
zij zetten hun specifieke kennis en vaardigheden 
in voor leervragen van collega’s, cliënten en  
hun netwerk.
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THEMA: SAMEN DOEN

Thema
Samen DOEN

Bert Tenkink wil niets liever dan zijn levensverhaal op papier 
zetten. Hij heeft alleen moeite met schrijven en wil dat graag 
beter kunnen. Met hulp van Henk Walhof lukt het hem om 
zijn levensboek toch te maken. Bert en Henk zijn taalmaatjes, 
ze doen mee aan het project ‘Succes met taal’ dat in maart 
is gestart. Henk: ‘Ik help Bert niet alleen met schrijven, we 
halen samen ook mooie herinneringen op.’

‘Ik heb een goed geheugen en herinner me veel van vroeger,’ 
vertelt Bert. ‘Alleen zijn mijn spelling en grammatica niet zo 
goed. Soms lopen zinnen niet lekker of schrijf ik woorden 
dubbel op. Ik vergeet ook nog wel eens op ‘enter’ te drukken 
waardoor het één grote lap tekst wordt. Oh, en ik ben soms 
hele stukken tekst kwijt, omdat ik vergeet op te slaan! Via 
mijn begeleider bij Estinea hoorde ik over dit project. Ik ben 
blij dat Henk mij helpt.’ 

Dezelfde leeftijd
Henk was al een tijdje taalbegeleider van mensen met een 
niet-Nederlandse achtergrond. Hij werd gevraagd of hij ook 
iets voor iemand met een beperking wilde betekenen. Henk: 
‘Dat vond ik meteen leuk. Er zit veel meer in mensen dan de 
buitenwereld weet. Toen de taalvraag van Bert aan mij werd 
voorgelegd vond ik die interessant. We hadden meteen een 
goede klik. We zijn van dezelfde leeftijd en hebben ook een 
beetje dezelfde herinneringen.’ 

Dialect
Bert en Henk zien elkaar wekelijks in de bibliotheek in 
Winterswijk. Bert: ‘Ik wil alles in goed Nederlands opschrijven.’ 

Henk: ‘Wat mij opvalt is dat Bert in het dialect denkt en dit 
vertaalt naar het Nederlands. Ik haal voor hem de fouten uit 
de tekst en geef hem tips, zodat hij het goed kan opschrijven. 
Samen lukt het ons om zijn gedachten en herinneringen nog 
beter op papier te krijgen.’

Appeltjes
Bert kijkt uit naar de uurtjes samen met Henk: ‘Meestal zitten 
wij wel zo’n anderhalf uur in de bieb en is iedereen om ons 
heen al weg.’ Henk: ‘Je bent ook aangenaam gezelschap en 
we halen samen vaak leuke herinneringen op. Bijvoorbeeld 
over de appeltjes die we vroeger allebei stiekem hebben 
gejat.’ Bert: ‘Mijn levensboek komt met Henks hulp af, dat 
weet ik zeker!’

Henk en Bert zijn taalmaatjes

Succes met taal
Het project ‘Succes met taal’ is voor mensen 
in Winterswijk die moeite hebben met lezen en 
schrijven. Zij gaan samen met een taalvrijwilliger 
aan de slag om hun lees- of schrijfvaardigheden te 
verbeteren. Het project is een gezamenlijk initiatief 
van Bibliotheek Oost-Achterhoek, Estinea, ROC 
en Stichting Lezen & Schrijven. Deelname aan 
‘Succes met taal’ is gratis. Voor meer informatie en 
aanmelding kun je contact opnemen met het taalhuis 
Oost-Achterhoek, 088 0062999.
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IN BEWEGING

Sportieve 
prestaties
Op 8, 9 en 10 juni vinden in de Achterhoek de Special Olympics 
Nationale Spelen 2018 plaats. Ruim 2.500 sporters met een 
verstandelijke beperking doen mee aan 21 verschillende sporten. 
Vanuit Estinea doen twee teams van in totaal zes deelnemers mee 
aan Bocce, een aangepaste vorm van jeu de boules. En in aanloop 
naar dit sportieve evenement lieten ook al enkele tientallen 
cliënten zich van hun sportieve kant zien. Dat gebeurde tijdens de 
sportinstuiven die in acht Achterhoekse gemeenten zijn gehouden. 

Sportinstuiven
Zoals hier in Winterswijk waar tijdens de sportinstuif op 20 april 
onder meer beachvolleybal, gymnastiek, paardrijden en atletiek 
op het programma stonden. Boudewijn Inja, bewegingsagoog 
en drijvende kracht achter het vitaliteitsprogramma Estinea Fit 
& Vitaal: ‘De sportinstuiven bieden een unieke kans om allerlei 
sporten uit te proberen. Misschien vinden mensen zo’n sport dan 
wel zó leuk, dat ze die willen blijven doen en zich aansluiten bij een 
lokale sportvereniging of sportclub. Want samen bewegen is niet 
alleen gezond, het draagt er ook aan bij dat je nieuwe mensen 
leert kennen.’ 

Participatieprojecten 
Dat sport verbroedert en sportverenigingen volop kansen bieden 
voor mensen met een beperking om mee te doen, dat weten 
we bij Estinea al langer. Samen met sportverenigingen zetten 
we mooie participatieprojecten op. Bijvoorbeeld bij FC Trias in 
Winterswijk waar mensen met een beperking met ondersteuning 
van Estinea en vrijwilligers een wasserette runnen. Ook bij de 
Hengelose voetbalvereniging HVV Tubantia zijn we recent een 
participatieproject gestart. Deelnemers doen hier de was en 
onderhouden materialen, de velden en het groen er omheen. 
Met voetbalvereniging Longa’30 in Lichtenvoorde hebben we 
zelfs al een jarenlange samenwerking. Mensen met een beperking 
en stagiaires van de Hamelandschool zorgen er met onze 
ondersteuning voor dat de voetballocatie er altijd picobello bij ligt!
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Meebewegen voor een 
plezierige oude dag 
Ineke Slender (75) vindt het fijn om ’s ochtends uit te slapen en op bed een boterham te eten. Ook 
na het avondeten trekt ze zich graag terug op haar kamer. Ze vindt het heerlijk om in haar pyjama 
nog even televisie te kijken voordat ze gaat slapen. ‘Hier kan dat en krijgt ze die ruimte. Ik merk dat 
ze daar goed op gedijt’, aldus Inekes schoonzus Marja Slender. ‘Het team beweegt voortdurend 
met haar mee om haar een plezierige oude dag te bezorgen.’ 

Ineke woont aan de Meijersweg in Neede, een woonlocatie 
voor ouderen met een beperking. Sommige bewoners 
hebben dementie. ‘De ouderen die hier wonen zijn fysiek en 
mentaal kwetsbaar,’ vertelt begeleider Jolanda Kempink. 
‘Dat geeft een bijzondere dynamiek aan deze locatie. Er is 
bijvoorbeeld geen vast dagschema. We proberen elke dag 
opnieuw aan te sluiten bij de interesses, de wensen en het 
ritme van de bewoners.’ 

Fruit schillen
Ouder wordende cliënten dragen een heel verleden met 
zich mee. Jolanda: ‘Het leren kennen van dat verleden, 

erachter komen wat iemand altijd prettig vond, is bij deze 
doelgroep niet eenvoudig. Maar door de nauwe contacten 
die we hebben met de familie van bewoners lukt 
het ons gelukkig steeds weer om een passend 
dagprogramma te bieden. En daarbij durven we 
best breed te denken. Zo verzamelen we voor 
Karel Fentsahm (84) bijvoorbeeld fruit dat 
wordt weggegooid bij de Jumbo. Karel 
was vroeger groenteboer en geniet er 
enorm van om fruit en groenten te 
schillen. Het is zo gaaf om te zien als 
iets wat je bedenkt goed uitpakt!’
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Blijven bewegen
Ineke borduurt graag. Dat is voor haar een zinvolle manier 
om haar dag te vullen. ‘Het borduren draagt er ook aan bij 
dat Ineke haar handen blijft bewegen en gebruiken,’ legt 
begeleider Leonne Gijsbers uit. ‘Maar met alleen borduren 
zou ze te eenzijdig bewegen. Daarom stimuleren we haar 
om ook andere dingen te doen, zoals kleuren, schrijven of 
even een spelletje spelen op de computer. Dat werkt voor 
haar prima.’ 

Betrokken familie
Schoonzus Marja ziet ook hoe blij Ineke wordt van de dingen 
die haar worden aangeboden. Ze vertelt: ‘Dat zij het zo naar 
haar zin heeft, maakt dat ik vaak gezellig even langskom. 
En natuurlijk help ik dan waar ik kan. Ik ga bijvoorbeeld met 
Ineke naar de tandarts, ga mee met uitstapjes en ik help ook 
andere bewoners als dat nodig is. De meeste familieleden 
van bewoners hier zijn zeer betrokken en komen regelmatig 
over de vloer. Een enkeling blijft zelfs komen en helpen, ook 
als het familielid dat hier woonde overleden is.’

Laatste levensfase
‘Palliatieve zorg is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel 
van het werken met ouderen,’ vertelt Leonne. ‘Ook in de 
laatste levensfase willen we zo goed mogelijk aansluiten bij 
de wensen van bewoners en hun familie. Als mensen hier 
aan de Meijersweg willen sterven, maken we afspraken over 
het afscheid. De arts die de bewoner kent komt hiervoor 
langs.’ Marja: ‘Voor de bewoner en familie is dat prettig. 
Het geeft rust dat je hierover gewoon contact hebt met de 
persoonlijk begeleider. De lijntjes blijven kort en dat geeft je 
het vertrouwen dat er steeds goed gekeken wordt naar het 
welzijn van je familielid. Ook als het einde nabij is.’ 

PLEZIERIGE OUDE DAG

Visje halen met een vrijwilliger
Net als op andere locaties is ook aan de 
Meijersweg de hulp van vrijwilligers van 
onschatbare waarde. Henriëtte Brandenbarg (foto 
onder) is al jaren vrijwilliger. Haar broer woonde 
aan de Meijersweg, maar is overleden. Toch komt 
ze elke dinsdagmiddag nog met veel plezier helpen 
met creatieve activiteiten. Ook Annelies ter Maat 
is een van de vrijwilligers die bewoners helpt om te 
doen wat ze graag willen doen: ‘Elke dinsdag gaan 
we met twee bewoners naar de markt om een visje 
te halen. En bewoonster Annie Klein Hesselink (82) 
kan met onze hulp gewoon elke zondagmorgen 
naar de kerk. Het doet haar goed om zo actief 
met haar geloof bezig te zijn. We zingen ook vaak 
kerkelijke liederen met haar en dan zie je echt de 
herkenning. Ze neuriet mee, of ze kijkt je even goed 
in de ogen. Ja, die glans in haar ogen en soms zelfs 
een traan die over haar wang rolt laten zien dat 
ze geniet. We worden als vrijwilligers heel serieus 
genomen en kunnen ook zelf met ideeën komen, 
bijvoorbeeld om even met een bewoner naar het 
dorp of de Intratuin te gaan. We noemen het hier 
gekscherend wel eens “Hotel Meijersweg”, omdat 
we het mensen zo naar de zin maken!’
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Kevin, Ton 
en Danny 

maken soep

Jaarlijks zetten we bij Estinea onze 
vrijwilligers in het zonnetje. Dit jaar doen 
we dat op 23 mei. Ton Jansen is een 
van die vrijwilligers. Vroeger was hij 
slager van beroep, nu is hij elke 
maandag te vinden in de 
keuken van ’t Trefpunt in 
het hoofdkantoor van 
Estinea. Daar maakt 
hij soep voor de 
lunch. Hij vertelt 
erover samen met 
deelnemer Kevin 
Velthuys. Ook 
Danny Jansen 
schuift gezellig 
aan, al is hij zelf 
een man van 
weinig woorden. 
Kevin: ‘Iedereen 
doet hier mee en 
helpt elkaar. We zijn 
echt een team.’

V.l.n.r.: Kevin, Ton en Danny
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Ton: ‘We werken nu ongeveer een 
half jaar samen in ’t Trefpunt. Ik heb 
wel lang geaarzeld of ik vrijwilliger 
wilde worden. Nu vind ik het zo 
leuk, dat ik het hoop vol te houden 
tot ik niet meer kan!’ 

Kevin: ‘Ja, je moest wel even 
wennen hier, hè? Toch was je ook 
snel onderdeel van de familie, 
zoals we dat hier zeggen.’

Ton: ‘Klopt. Mijn vrouw Marian 
werkt bij Estinea en wist dat jullie 
een nieuwe vrijwilliger zochten 
voor in de keuken. Ze vond dat 
echt iets voor mij en heeft het bij 
me in de week gelegd. Ze weet dat 
ik pas ja zeg als ik het gevoel heb 
dat iets echt bij me past en ik het 
lichamelijk kan volhouden. Maar 
we hadden het meteen al heel leuk 
samen, toch Danny?’ 

Danny: ‘Ja.’

Kevin: ‘Ik had ook meteen vanaf 
onze eerste ontmoeting een 
klik met je. Je behandelt ons als 
gelijken, dat vind ik heel fijn. 
Niemand is beter dan een ander en 
we zijn echt een team als we soep 
maken.’

Ton: ‘Nou, ik was best gespannen 
toen ik de eerste keer hier kwam. 
Gelukkig heeft begeleider 
Myrjam Tuenter me heel goed op 
weg geholpen. Zij geeft me het 
vertrouwen dat ik het samen met 
jullie kan. Ze is zelfs maar één keer 
mee geweest om boodschappen te 
doen in de supermarkt.’

Kevin: Dat doe je nu met ons 
alleen. Het is altijd dringen 
geblazen wie van ons met je mee 
kan. Iedereen wil mee.’

Ton: ‘Het is zelfs wel eens gebeurd 
dat Myrjam helemaal alleen 
achter bleef. Daar hebben we 
een oplossing voor gevonden. We 
spreken nu van tevoren af wie er 
die week met mij mee mogen om 
de boodschappen te doen. De 
anderen blijven dan om Myrjam te 
helpen.’

Kevin: ‘We hebben een goede 
taakverdeling als we de 
boodschappen doen. Lars is goed 
met geld en mag betalen en ik 
duw vaak het winkelwagentje. 
En Danny, jij duwt meestal samen 
met Bart de kar met de gekochte 
boodschappen weer terug naar 
Estinea, hè?’  

Danny: ‘Mmm.’

Ton: ‘In het begin was ik nog 
onzeker over wat ik aan jullie over 
kon laten. Langzaamaan merk ik 
dat ik de touwtjes wat los kan laten. 
Eigenlijk gaat dat hetzelfde als toen 
ik als chef-slager werkte en een 
team aanstuurde.’ 

Kevin: ‘Ja, we doen best veel zelf, 
steeds meer eigenlijk. Dat vind ik 
juist zo leuk. En we ouwehoeren 
ook veel. Echt mannen onder 
elkaar.’ 

Ton: ‘Een grap en grol horen erbij. 
Dat gaat vanzelf als het met 
iedereen goed klikt. We kunnen 
allemaal goed met elkaar overweg,  
we begrijpen elkaar en kunnen 

elkaar altijd vragen stellen. Ook 
belangrijk: er is ruimte voor eigen 
inbreng. Laatst vertelde ik Myrjam 
dat ik het hele weekend had 
gedroomd over champignonsoep. 
“Dan maak je die toch deze week,” 
zei ze. En dat doen we dan dus ook 
gewoon.’

Kevin: ‘Je leert ons een heleboel. 
Bijvoorbeeld dat we de keuken 
netjes moeten opruimen als we 
klaar zijn. En dat we zuinig moeten 
zijn met voedsel. Ik ben me er 
nu meer bewust van dat we in 
Nederland altijd genoeg voedsel 
hebben. En dat we daar dankbaar 
voor mogen zijn.’  

Ton: ‘Ik vind het leuk dat ik 
jullie iets kan bijbrengen. Door 
gezondheidsredenen kan ik mijn 
werk als slager niet meer doen. Nu 
wil ik als vrijwilliger iets bijdragen 
in de maatschappij. Of het nou 
gaat om hoe je smaak geeft aan 
een soep, of hoe je groenten snijdt, 
iedereen kan wat bijleren. Al vind ik 
het soms best spannend als Danny 
de groenten snijdt, maar je kunt het 
al heel goed.’

Danny: ‘Ja.’

Kevin: ‘Jij laat mensen gewoon 
zijn wie ze zijn, Ton. Wij leren van 
jou, maar jij leert vast ook van ons, 
haha!’

Ton: ‘Absoluut! Ik ben zo trots op 
iedereen die me helpt, want naast 
jullie tweeën werk ik hier samen met 
nog meer kanjers. Dit werk geeft 
mij veel voldoening, ik voel dat 
iedereen waardeert wat ik doe. Dat 
is genoeg.’ 

‘Jij leert ons dat 
we zuinig moeten 
zijn met voedsel’
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‘Alles wat je voor mij doet, 
zonder mij, doe je tegen mij’
Meepraten over de gang van zaken op de locatie waar je woont of werkt. De meeste locaties 
van Estinea organiseren hiervoor minimaal een keer per jaar een locatieoverleg. Cliënten en/of 
hun vertegenwoordigers en begeleiders praten dan met elkaar over onderwerpen die iedereen 
aangaan. Maar hoe geef je nou echt goed invulling aan zeggenschap op de locatie? In de praktijk 
blijkt dat soms een ware zoektocht. Een zoektocht die teams aangaan samen met de mensen die 
zij ondersteunen en hun vertegenwoordigers.  

‘Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij.’ Dit 
citaat van Ghandi stond in 2017 in de nieuwjaarsboodschap 
van bestuurder Beatrijs van Riessen. Erna Veenvliet, adviseur 
cliëntparticipatie bij Estinea zegt hierover: ‘Het geeft richting 
aan waar we naar toe willen. We willen dat de mensen die 
wij ondersteunen en hun vertegenwoordigers ervaren dat 
keuzes die iedereen op de locatie aangaan mét hen worden 
gemaakt.’

Inspirerende werkvormen
De werkwijze die hiervoor nu het meest wordt gebruikt is 
het locatie- of huiskameroverleg. Erna: ‘We weten dat veel 
cliënten zo’n overleg best spannend vinden. Daarom hebben 
we vorig jaar, op verzoek van de cliëntenraad, onderzoek 
gedaan naar andere inspirerende werkvormen voor 
zeggenschap op locaties. De werkvormen zijn voor alle teams 
beschikbaar via ons interne online kennisplatform Kees.        
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En begeleiders hebben kunnen deelnemen aan een workshop 
waarin zij kennismaakten met nieuwe materialen. Ook dit 
jaar kan dat nog, waarbij we begeleiders aanmoedigen om 
de workshop samen met een cliënt of vertegenwoordiger te 
volgen, om hier samen mee bezig te zijn. En locaties proberen 
natuurlijk ook zelf dingen uit.’ 

Tramstraatavond
Een aanzienlijk deel van de mensen die we ondersteunen 
vindt het makkelijker om samen iets te doen in plaats van 
alleen maar met elkaar te praten. Ook hiervoor zoeken we 
naar geschikte werkvormen. De bewoners en begeleiders van 
de Tramstraat in Groenlo bedachten er zelf iets op. Bewoner 
Catharina van der Velde vertelt: ‘Veel bewoners vinden het 
moeilijk om in een groep iets te zeggen. Daarom organiseren 
we naast het Tramstraatoverleg ook een paar keer per jaar 
een Tramstraatavond. We doen dan iets gezelligs, zoals een 
barbecue of bingo, en ondertussen praat je samen over 
allerlei dingen. Tijdens het overleg praten we over andere 
dingen. We hebben het bijvoorbeeld al eens gehad over wie 
de container aan de weg zet. Dan doen we daarna briefjes 
bij iedereen in de bus om te vragen of ze dat alleen kunnen 
of hulp nodig hebben van iemand. We hebben het ook gehad 
over dat je van andermans spullen moet afblijven en over 
wat we belangrijke kwaliteiten vinden van begeleiders. De 
onderwerpen bepalen we samen met de begeleiders.’

Twee keer om de tafel
Aan de Patrimoniumstraat in Aalten wonen verschillende 
doelgroepen cliënten. ‘We hebben daarom gekozen voor 
twee aparte overleggen,’ vertelt begeleider Bea Stronks. 
‘Die zijn maandelijks en ik merk dat bewoners er altijd naar 
uitkijken. Zelf doe ik altijd mee aan het ene overleg, een 
andere collega is vast aanwezig bij het andere overleg. Eén 
bewoner is tijdens het overleg voorzitter. Verder gebruiken 
we een flipover met picto’s voor de mensen die niet kunnen 
lezen. De onderwerpen komen van bewoners zelf of breng ik 
in vanuit het team. We praten over dagelijkse dingen, zoals 
wat staat er op het menu en hoe kan iedereen helpen om 
de locatie netjes te houden. Maar we bespreken ook wat 
we doen met dagjes uit en of we tompoucen kopen met 
Koningsdag. Soms gebruik ik wel eens een spel om mensen 
aan de praat te krijgen. Al is dat meestal niet nodig, iedereen 
laat wel van zich horen!’

Samen met vertegenwoordigers
Op locaties waar mensen met een ernstige meervoudige 
beperking wonen, geven familie en begeleiders vaak samen 
vorm aan zeggenschap op de locatie. Op Slaadreef 17-19 
in Aalten geeft een groep enthousiaste vertegenwoordigers 
de bewoners een stem. Begeleider Joke Klein Wolterink: 

‘Deze vertegenwoordigers gaan een paar keer per jaar 
met teamleden om de tafel over allerlei zaken die spelen 
op de locatie. Maar ook beleidszaken, zoals het leerbeleid 
van Estinea, komen aan de orde. Vanuit het team kunnen 
we helpen om de vertaalslag te maken naar de praktijk. 
Want wat betekent leren nou eigenlijk voor mensen met een 
ernstige meervoudige beperking? Hoe geven wij daar als 
team invulling aan? Door vertegenwoordigers hierin mee 
te nemen ontstaat begrip en kom je samen tot keuzes. Het 
overleg loopt nu best lekker, maar we willen graag kijken hoe 
we er samen nog meer uit kunnen halen.’

Van zeggenschap...
De voorbeelden in dit artikel laten zien dat teams 
op verschillende manieren invulling geven aan 
zeggenschap op de locatie. Estinea wil nu graag 
een volgende stap gaan zetten, namelijk van 
zeggenschap naar ‘samensturing’. Want stel je nou 
eens voor dat teams écht samen met de mensen 
die zij ondersteunen, hun vertegenwoordigers en 
vrijwilligers sturing gaan geven aan de locatie. 

... naar samensturing?
Maar wat komt er allemaal kijken bij samensturing? 
Wie pakt welke rol? Wat verwachten we van elkaar? 
En hoe ver gaan we hierin? We onderzoeken 
momenteel of drie locaties hier bij wijze van 
experiment ervaringen mee willen gaan opdoen. We 
hebben de cliëntenraad advies gevraagd over het 
voorstel. Met de uitkomsten willen we de komende 
jaren verder invulling gaan geven aan samensturing 
op locaties.

ZEGGENSCHAP OP LOCATIE  
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ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT

Remco en Judith Kubbe vertellen op de 
eerste warme zomeravond in april in de 
tuin van de Oostervoort hun verhaal. 
Dat begint met hoe zij per toeval in 
aanraking kwamen met deze locatie. 
Judith: ‘We waren op zoek naar een 
snoezelbuis en het team bood die te 
koop aan. We kregen een rondleiding 
en zeiden tegen elkaar “dit is de plek 
waar we willen dat Alyssa gaat wonen 
als ze achttien is”. Ze was toen negen.’

Rust
Remco en Judith konden toen niet 
vermoeden dat het anders zou lopen. 
Remco: ‘Alyssa vraagt veel aandacht. 
Thuis werd het steeds moeilijker om 
haar de structuur en regelmaat te 
bieden die ze nodig heeft. Ze uitte haar 
boosheid ook steeds vaker fysiek. We 
wilden haar en ons wat rust gunnen en 

besloten om met Estinea in gesprek te 
gaan over wat er mogelijk was bij de 
Oostervoort. Die mogelijkheden bleken 
er te zijn. We spraken af dat Alyssa een 
keer in de twee weken op zaterdag 
naar de Oostervoort zou komen. Hier 
kon ze gewoon haar gang gaan in een 
omgeving zonder overbodige prikkels.’

Slikken
‘We wilden goed kijken of Alyssa hier 
paste,’ vertelt persoonlijk begeleider 
Lisa Heutinck. ‘De andere bewoners 
zijn veel ouder. Bovendien heeft Alyssa 
vanwege haar jonge leeftijd andere 
ondersteuning nodig.’ Judith: ‘Eigenlijk 
ging het meteen goed. Toen ze hier net 
een paar maanden kwam, hoorden we 
dat de Oostervoort ging uitbreiden. 
Het team vroeg ons of dat iets voor 
ons zou kunnen zijn. Dat was wel even 

slikken, Alyssa moest nog tien worden. 
Maar de manager zei: “Alyssa is nog 
jong, wat als ze hier nu eerst eens iets 
meer dan de helft van de week komt 
wonen?” Dat is zo ongelooflijk fijn, als 
er ook aandacht is voor het proces 
waar je als ouders in zit.’

Open gesprekken
In het begin woonde Alyssa van 
woensdag tot zondag aan de 
Oostervoort. Remco: ‘Voor haar was 
het al snel goed, maar voor ons ging 
het te snel. Daar hebben we heel 
wat gesprekken over gevoerd.’ Lisa: 
‘Wat helpt, is dat jullie zo open zijn 
en aangeven waar jullie mee zitten. 
Daarbij zijn jullie steeds blijven kijken 
naar wat voor Alyssa het beste is, ook 
al was dat soms moeilijk.’ Remco: ‘We 
kunnen altijd bij het team terecht. Ik 

Alyssa Kubbe is een prachtig meisje van dertien jaar. 
Ze woont aan de Oostervoort in Winterswijk, een 
woonlocatie voor mensen met een ernstige meervoudige 
beperking. Haar ouders Remco en Judith en broertje 
Damian wonen vlakbij. ‘We zien dat het goed gaat met 
Alyssa, dat ze zich hier thuis voelt. Ook wij hebben onze 
draai weer gevonden. Maar dat wil niet zeggen dat het 
nooit meer pijn doet dat ze niet meer bij ons woont.’

‘Er is ons tijd 
gegund om dit 
op onze manier 
te doen’

Remco en Judith Kubbe:
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Theatervoorstelling
Lastige Ouders
Op 16 januari organiseerde 
Estinea in Winterswijk de 
voorstelling Lastige Ouders, 
gespeeld door actrice en 
ervaringsdeskundige Marike 
van Weelden en theatermaker 
Pieter Tiddens. Ouders, broers, 
zussen en medewerkers zagen 
het aangrijpende verhaal van 
een moeder en vader met een 
meervoudig beperkt kind. Veel 
bezoekers herkenden zich in het 
proces dat ouders doorlopen. 
Ook wordt in de voorstelling 
treffend verbeeld hoe ouders 
en professionals elkaar kunnen 
versterken. Meer weten? Kijk dan 
op www.krachtvanbeleving.nl/
voorstellingen/lastige-ouders

maakte me op een gegeven moment 
zorgen over al die grote jongens die 
hier samen met mijn kleine meisje 
wonen. Maar ook daarover hebben we 
open gesprekken.’ Judith: ‘We hebben 
nog lang vastgehouden aan dat Alyssa 
ook een paar nachtjes in de week bij 
ons thuis was. Want hoe goed het ook 
met haar ging, ik had het gevoel dat ik 
faalde. Maar er is ons echt tijd gegund 
om dit op onze manier te doen.’ 

Zelf ervaren
Om te zorgen voor een soepele 
overgang en gelijke aanpak deelden 
Judith en Remco met het team hoe 
zij het thuis deden. Andere dingen 
moest het team zelf ervaren. Judith: 
‘Wij hadden bijvoorbeeld geadviseerd 
om een slot op haar kledingkast te 
doen, maar ze wilden het eerst zonder 

proberen. Op een gegeven moment 
kreeg ik een appje dat Alyssa een 
feestje had gebouwd. Ze had al haar 
kleren uit de kast gehaald en besmeurd 
met sudocrème. Toen heb ik wel even 
moeten lachen.’ Remco: ‘Het team kijkt 
altijd naar wat Alyssa nog kan leren. 
Ook op school gaat het beter sinds ze 
hier woont. Ze is rustiger en daardoor 
lukt het haar weer om nieuwe dingen 
te leren.’ 

Verwerkingsproces
Sinds de zomer van vorig jaar woont 
Alyssa volledig aan de Oostervoort. 
Judith: ‘Op zondag halen we haar 
altijd op en na het eten brengen 
we haar weer naar huis. Ik ga niet 
zeggen dat het geen pijn meer 
doet als ik zie hoe blij ze is als we 
de straat inrijden.’ Remco: ‘De zorg 

voor je kind overdragen is een heel 
verwerkingsproces. Gelukkig wonen we 
in de buurt en zien we Alyssa een paar 
keer per week. We hebben zelfs de 
sleutel en kunnen bij haar wanneer we 
maar willen!’ 
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Samen een maaltijd koken en daarna gezellig samen 
eten. Dat kan sinds september vorig jaar iedere 
donderdagavond in het Borchuus in Varsseveld. 
Gemeente Oude IJsselstreek en Estinea hebben de 
handen ineen geslagen en organiseren de wekelijkse 
inloop. Erik Arentsen en Ina Tuenter zijn inmiddels 
vaste deelnemers. Erik: ‘Je leert elke keer weer andere 
gerechten koken. Maar je leert vooral elkaar kennen, 
waardoor je weet wat je aan elkaar hebt.’ Ook Ina is blij 
met de contacten die ze heeft bij de inloop: ‘We praten 
over van alles. En als iemand verdrietig is, proberen we 
hem op te beuren.’ 

De inloop draait, mede dankzij de enthousiast inzet van 
zes vrijwilligers, op rolletjes. Iedere week zijn er een of twee 
vrijwilligers aanwezig. Elly Engel is een van hen: ‘Het geeft 
me een goed gevoel om anderen iets te kunnen leren. Het 
plezier en enthousiasme van de deelnemers is geweldig. 
Ik vind het mooi om te zien hoe mensen bij de inloop 
sociale contacten opdoen. Dat is belangrijk en daarom is 
iedereen van harte welkom.’

Kennissenkring uitbreiden
Erik en Ina krijgen Wmo-ondersteuning vanuit de gemeente. 
‘Juist voor die groep is de inloop bedoeld,’ vertelt Mariska 
Somsen van gemeente Oude IJsselstreek. ‘Normaal 
gesproken krijgen deze mensen een of meerdere keren 
per week individuele ondersteuning thuis. Door een zo’n 
ondersteuningsmoment (deels) te vervangen door deze 
inloop is de kans groot dat mensen hun vrienden- en 
kennissenkring uitbreiden. Dat is van grote waarde!’ Joanne 
Diersen, begeleider bij Estinea, beaamt dat de wekelijkse 
ontmoetingen goed zijn voor de zelf- en samenredzaamheid. 
‘Met kerst zijn drie deelnemers samen met een vrijwilliger naar 
de kerstshow van de Intratuin in Duiven geweest. Een idee dat 
tijdens de inloop spontaan ontstond.’

Belangstellenden die Wmo-ondersteuning krijgen van 
gemeente Oude IJsselstreek kunnen zich voor de inloop 
aanmelden bij Mariska Somsen, 0315 292217 of 
m.somsen@oude-ijsselstreek.nl.

Samen sterker 
door koken en eten

Wmo-inloop Varsseveld

Buurtcirkel ‘s-Heerenberg
Ook in ‘s-Heerenberg helpt Estinea mee om mensen 
die iets voor elkaar kunnen betekenen bij elkaar 
te brengen. Hier is een Buurtcirkel gestart. Een 
Buurtcirkel is een sociaal netwerk van mensen die 
begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen 
wonen. Iedere deelnemer zet zijn eigen talenten 
in voor de anderen. Zo kunnen mensen blijven 
meedoen en iets betekenen voor anderen in hun 
woonomgeving. Een vrijwilliger ondersteunt de 
deelnemers. Een professionele coach van Estinea 
volgt de groep vanaf de zijlijn en zoekt als het nodig is 
samenwerking met welzijnswerk, woningcorporaties of 
zorgorganisaties. Buurtcirkel is een zorgconcept dat 
in Nederland is geïntroduceerd door zorgaanbieder 
Pameijer in Rotterdam. Op verschillende plekken in 
Nederland is de Buurtcirkel al een groot succes. In de 
Achterhoek is dit de eerste Buurtcirkel.
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‘In 2015 organiseerde ik een kunstveiling samen met de 
Aaltense musea. De opbrengst was voor het zorgproject 
‘Open mijn wereld’. In de expositieruimte waar de schilderijen 
te zien waren, waren een aantal dagen kunstenaars met een 
beperking aan het werk. Er ontstonden mooie ontmoetingen 
met de bezoekers van het museum. Binnenkort krijgt de 
samenwerking een vervolg: mensen met een beperking gaan 
met ondersteuning van Estinea werken in het Grand Café van 
het Aaltens Nationaal Onderduikmuseum. 

Verbindingen leggen
Het is fantastisch om juist van dit type verbindingen te kunnen 
leggen waar vervolgens dit soort initiatieven uit voortkomen. 
Ik zie dat als een mooie bijvangst van het werk dat ik doe. 
Maar ook klein plezier en geluk maken mijn dag goed. 
Iemand met een beperking zien genieten van een ritje op een 
gesponsorde duofiets of lekker in het zonnetje zien zitten in 
de gesponsorde tuin, daar doe ik het voor!

Handen op elkaar
Mensen die mij kennen weten dat ik kan praten als Brugman. 
Maar als ik íets heb geleerd de afgelopen jaren, dan is het 
wel dat je mensen nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. 
Collega’s kijken al niet meer vreemd op als ik ze benader 
met de vraag of ze nog ideeën hebben voor hoe we de 
financiering van een project rond kunnen krijgen. 

Sponsoren
Gelukkig dragen de mensen die we ondersteunen, familie, 
medewerkers en vrijwilligers hun steentje bij waar dat 
kan. Bijvoorbeeld door zich te laten sponsoren tijdens een 
sportevenement. En de bestuursleden van Stichting Vrienden 
van Estinea boren hun zakelijke netwerk aan en zijn veel op 
pad om zichtbaar te maken wat we doen. 

Bedrijven, gemeenten en fondsen
Zelf breng ik op de achtergrond alles bij elkaar: Zijn er 
genoeg ambassadeurs voor het project? Wie heeft met 
wie contact? Laten we voldoende zien wat we aan het 
doen zijn? Daarnaast ga ik zelf op pad om bedrijven en 
gemeenten warm te maken voor wat we doen. En voor grote 
zorgprojecten, zoals de Beweegtuin die we gaan realiseren 
aan de Slaadreef, leg ik contacten met landelijke fondsen. 

Trots op waar we staan 
Ik ben trots op waar we nu staan. Het aantal Vrienden van 
Estinea is fors toegenomen en heel veel mensen werken 
samen om de wereld van mensen met een beperking mooier 
te maken.’

Ook Vriend worden van Estinea?  
Kijk op www.vriendenvanestinea.nl.

‘Je hebt mensen 
nodig om iets 
voor elkaar te 
krijgen’

Gerrit van Veen vierde in maart zijn 
40-jarig jubileum bij Estinea. Sinds 2013 

zet hij zich met veel bevlogenheid in 
voor fondsenwerving en sponsoring door 
Stichting Vrienden van Estinea. Daarmee 

krijgt hij grote en kleine zorgprojecten 
waar geen reguliere financiering voor is, 

succesvol van de grond. 

Gastcolumn 
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Cliënten vertellen:

NATHALIE: koningin Máxima   ETTY: een bruiloft 

met een trouwauto  RIET: de was opvouwen      

LISETTE: spelletjes spelen    RUBEN: papa en mama      

GERRIT: de boerderij, pilsjes en Hollandse pot      

LORENZO: vakantie in het buitenland     CHRISTIAAN: 

soep of een broodje  MARTIJN: luisteren naar Bruno 

Mars en Justin Timberlake op YouTube      MARIEKE: sporten      

TOM: gezelligheid  ERIK: als ik mijn was op tijd terug krijg

HANNIE: bij mijn zus op bezoek gaan  ROB: tuinieren  NICOLE: shoarma eten      

BEN: grasmaaien  RONALD: cola drinken bij Steegers en op bezoek gaan bij familie      

GERT: mijn vriendin   DANNY: Boeruhhhh, De Graafschap   VERONI: liefde van mijn familie   YVONNE: mijn iPad met 

meneer Kaktus   SANDER: winkelen, alles waar hartjes op staan   HENRI: mooi weer   LEROY: hard speelgoed  JOHAN: 

mooie vrouwen   ENGELBERT: dansen en muziek   PETRA: puzzels maken   WALTER: onkruid tussen de tegels uithalen    

MELANIE: familie   AMANDA: zwemmen met dolfijnen   GRADA: een ring kopen    ANITA: zon   ARIE: Michael Jackson      

MARIKEN: koffiedrinken met collega’s en begeleiders  ANNIE: kaartjes maken  LIDWIEN: winkelen met mijn zus      

REINDER: op vakantie gaan  LOÏS: de mensen om me heen  HANNEKE: fantastisch mooi weer  CASPAR: mezelf      

HAN: een dagje uit met lekker eten en een biertje erbij    THEA: eigen baas zijn     KIRSTEN: alleen met de trein kunnen reizen      

ALYSSA: ijsjes MARIE: begeleiders en de andere bewoners zien   RIANNE: op mijn eigen kamer televisie kijken 

DIKE: muziek van K3   ROY: De Graafschap die wint  JEROEN: blauw BERNARD: zomeractiviteiten JURGEN: de tuin 

en biertjes kopen in de winkel HARMIEN: een dagje uit  MARK: als De Graafschap wint  BART: dat PSV kampioen is      

LINDA: klavertjevier      REGIEN: een ijskanon      PETER: poetsen       ANYE: een dagje uit met de groep naar het dierenpark of museum      

JASPER: in de tuin zijn   ANGELIQUE: mijn familie, vooral van mijn nichtje en neefje   JANTINE: iets van de koningin 

en mooie jurken  PAULIEN: werken in de winkel  ARNE: Robert die gaat stofzuigen  MARTINE: dansen en muziek      

BIANCA: werken bij EMkwadraad    DANIE: een feestje bouwen    TIM: voetbal en sportwagens   GERDA: een dagje uit op de boot 

en puzzelen    GESIENA: lekker weer   MAAYKE: samen zijn met ons gezin      JEROEN: Donald Duck      INGE: dat er geen ruzie is   

DINANT: feesten en dagtochtjes    NICOLLE: zingen   MART: mijn verjaardag     FRANK: papier versnipperen      PATRICK: nieuwe 

spullen   FLORIAN: computerspellen en naar de bioscoop gaan    WENDY: mijn neefje en nichtje   CHRISTEL: heel veel wandelen  

STEFANIE: naar Talamini gaan  JO: bewegen, handwerken en boodschappen doen  MARA LISA: de mensen om mij heen 

DORIEN: toneel spelen   BERT: ‘s morgens gezond opstaan  ERNST: buiten zijn  JOOP: dat ik werk heb JOOST: het 

volleyballen van mijn zusje  BRAM: een stukje fietsen  ARTUUR: een rondje maken in een brandweerauto   INGE: 

goed nieuws  MARIANNE: dat alles loopt, zoals het moet lopen TONNY: mooie vrouwen kijken DENNIS: koken   

JOOST: een mooi leven!   BARBARA: het kattencafé in Hengelo bezoeken   WILLIE: een dagje uit met mijn vrijwilliger    

NENA: nagels lakken   WILBERT: de was doen   KARIN: vrolijke koeien en mensen  ETTY: schoenen met glitters      

ALBERT: alle lekkere dingen van de Hema: rookworst, tompoucen en appelflappen   JOHAN: winnen met mens-erger-je-niet
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