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Talentvol vlogger
Ivan Slotboom houdt van alles wat met media te maken heeft. Tijdens de 
Prokkelweek liep hij een dag mee met de nieuwsredactie van Saxion. Ivan: ‘Ik 
heb een nieuw talent ontdekt bij mezelf. Binnen een dag heb ik het certificaat 
‘Professioneel vlogger’ behaald. Ik wist niet dat ik dit kon, maar ik kan het wel! Het is 
gek om jezelf terug te zien op camera. Ik denk dat de beroemde vlogger Enzo Knol 
dit ook wel heeft.’ 

Het blijft voor Ivan niet bij één vlog. Samen met zijn begeleidster realiseert hij zijn 
wens: ‘Ik ben gevraagd om te vloggen voor Estinea. Daar heb ik echt heel veel zin in. 
Naast vloggen wil ik ook graag acteren. Het liefst wil ik een figurantenrol in Goede 
Tijden, Slechte Tijden spelen. Ik vind het leuk om een beetje bekend te zijn, maar wil 
geen superster worden, zoals Barry Atsma.’

Nieuwsgierig? Bekijk de vlog van Ivan op www.estinea.nl/vlog
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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

‘Nééééé, dat wil ik niet! Zelluf doen!’ Wie kent die fase niet? De peuterpuberteit wordt het wel 
genoemd. Zelf werd ik horendol op het moment dat mijn dochter het woordje ‘nee’ ontdekte. 
Gezellig samen naar de winkel of aan tafel zitten was er even niet meer bij. Wat ik me van mijn 
eigen kindertijd kan herinneren is dat ik het vreselijk vond om de jongste te zijn. Ik wou óók 
zelf doen wat mijn zes oudere broers en zussen al wel mochten: zelf aankleden, zelf de lepel 
vasthouden, zelf naar school fietsen. En later: zelf uitgaan en net zo laat thuiskomen als de 
rest.

Spanningen
De behoefte om eigen regie te hebben zit bij ons allemaal diep in de genen. Toen ik 
een tijdje niet zelf auto mocht rijden na een operatie, vond ik het wachten op vervoer 
nog wel het meest stressvol. Hoe is dat dan voor mensen met een beperking? Als 
je voortdurend afhankelijk bent van wat anderen doen, dan moet dat bijna wel 
spanningen opleveren. Hoe goed begeleiders het ook willen doen. 

Ontdekken
Mensen zelf aan zet laten zijn, vraagt dat we steeds bewuste keuzes maken. Kan ik 
de ander meer ruimte geven en het zelf laten proberen? Ook als het niet helemaal 
volgens plan gaat. Want natuurlijk gaat het sneller als je zelf even die boterham 
smeert. En die tafel afruimt. Maar dan wordt die ander een toeschouwer en doet 
niet mee. Het steeds weer ontdekken wat iemand zelf kan, hoe iemand zelf aan 
zet kan zijn, dat vraagt probeerruimte. Ook van je collega’s, want misschien draag 
je de dienst net iets minder ‘gesmeerd’ over. Doe je het wel, dan geeft dat veel 
energie en doen mensen waardevolle (levens)ervaring op. 

Beatrijs van Riessen 
raad van bestuur Estinea

Eigen regie zit 
diep in onze genen
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Carrièreswitch
Geert Claassen gooide na 
zijn 50e het roer om. Na 
jarenlang facilitair manager 
te zijn geweest begon hij twee 
jaar geleden aan een BBL-
leerwerktraject bij Estinea. 
‘Soms moet er eerst iets 
gebeuren voordat
 je je realiseert 
waar je hart ligt.’

Acht mensen met een beperking 
namen voor één dag Bistro Dreams 
in Enschede over. Het doel? Ervaren 
hoe leuk het is om zelf een restaurant 
te runnen. En: laten zien dat je meer 
in je mars hebt dan vaak wordt 
gedacht. 

Gezond eten, voldoende 
bewegen en gelukkig zijn. Hoe 
doe je dat? Angelique, Marjolein 
en Marike organiseerden een 
Vitaliteitsmarkt voor mensen 
die net als zijzelf een beperking 
hebben. Ze willen anderen 
helpen manieren te vinden om 
lekker in hun vel te zitten. 
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Bibliotheek Achterhoekse Poort

Boeken uitgeven, innemen en sorteren, op de computer werken 
en de leestafels netjes houden. Dat zijn nog maar een paar van 
de werkzaamheden die mensen met een beperking doen bij 
Bibliotheek Achterhoekse Poort in Dinxperlo. Ook de scholen 
en kinderopvang die in het gebouw zitten, profiteren van dit 
participatieproject.

8 Thema 
Zelf aan zet

Dreamers for a day    



Kort nieuws
Estinea gaat voor speelruimte
Meer ruimte voor het levensgeluk van mensen met een 
beperking, minder regels en meer werkplezier. ‘Dat is de 
rode draad in onze nieuwe koers, vertelt bestuurder Beatrijs 
van Riessen. ‘We blijven de komende jaren dicht bij onszelf 
en gaan tegelijkertijd op zoek naar nieuwe oplossingen en 
technologische mogelijkheden. De nieuwe koers krijgt de 
naam “Speelruimte” en wordt op dit moment besproken met 
de cliëntenraad en de ondernemingsraad.’ 

Levensgeluk
Koers 2022 kwam tot stand met inbreng van iedereen die 
betrokken is bij Estinea. Beatrijs: ‘We zijn op verschillende 
manieren met elkaar in gesprek geweest, onder andere 
tijdens de themacafés in april van dit jaar. De uitkomsten van 
al die gesprekken konden we samenvatten in één zin: meer 
aandacht en tijd voor wat de mensen die wij ondersteunen 
zelf echt belangrijk vinden. Zij vragen om tijd en oprechte 
aandacht. En mensen die bij ons werken zijn op hun 
gelukkigst als ze tijd krijgen om die oprechte aandacht te 
geven. Levensgeluk staat dus voorop.’

Samen ontdekken
‘De komende jaren gaan we alle activiteiten versterken die 
bijdragen aan levensgeluk’, gaat Beatrijs verder. ‘Op het 
gebied van vitaliteit en leefstijl, maar ook op het gebied van 
talentontwikkeling. En we willen nu echt tempo maken met 
het afschaffen van regels en werkwijzen die afleiden van 
die oprechte aandacht. We willen dat met ruimte, vrijheid 
en creativiteit doen! Medewerkers ontdekken samen met 
cliënten, vertegenwoordigers en samenwerkingspartners 
wat goed werkt. Door samen te ontwikkelen en te ervaren. 
Vandaar de titel “Speelruimte, voor levensgeluk en 
werkplezier”.’

Werkplezier
Op het gebied van werkplezier is de krapte op de 
arbeidsmarkt een grote uitdaging. Beatrijs: ‘Om aantrekkelijk 
te blijven voor huidige en nieuwe medewerkers hebben we 
verschillende maatregelen voorbereid. Denk aan grotere 
contracten, meer opleidingsplekken, weekendbanen voor 

studenten en minder flexcontracten. Maar we willen dat 
het vooral leuk is om bij ons te werken. Door hoe we met 
elkaar omgaan, door de ruimte die er is om echt aandacht te 
bieden, en doordat je eigen keuzes kunt maken en initiatieven 
kunt nemen.’

Samenspel
De tijd is er rijp voor, denkt Beatrijs. ‘We hebben een sterke 
traditie van zelforganisatie. Medewerkers ervaren al dat zij 
ruimte hebben om eigen keuzes en afwegingen te maken. 
We krijgen ook steeds meer samenspel. Medewerkers doen 
samen met de mensen die zij ondersteunen voorstellen 
voor hoe het anders en beter kan. We gaan ook buiten de 
organisatie om ruimte maken, in de Estinea Werkplaats. Die 
vragen we om niet-alledaagse oplossingen aan te dragen 
voor alledaagse problemen. En om ervaring op te doen, 
vooral door uit te proberen. Ik ben heel benieuwd wat dat op 
gaat leveren en laat me graag verrassen!’

6 Estinea magazine



Martin Veldhuizen neemt afscheid 
als voorzitter Stichting Vrienden
Martin Veldhuizen heeft afscheid genomen 
van Stichting Vrienden van Estinea. Hij kon het 
voorzitterschap niet combineren met zijn nieuwe 
rol als wethouder in gemeente Aalten. ‘Ik ben bijna 
acht jaar met veel plezier voorzitter geweest en 
ben trots op de mooie projecten die we hebben 
kunnen realiseren voor cliënten van Estinea. 
Dat werk is nooit af. Ik ben daarom blij dat ik de 
voorzittershamer heb kunnen overdragen aan Henk 
Hartemink. Henk is stevig geworteld in de regio en 
ik weet zeker dat hij van grote waarde gaat zijn 
voor Stichting Vrienden en Estinea.’ Tegelijk met 
Martin heeft het bestuur ook afscheid genomen van 
Bert van Asselt. Ook Bert heeft als bestuurslid veel 
betekend voor Stichting Vrienden. Het bestuur van 
Stichting Vrienden bestaat nu uit vijf leden. Interesse 
om ook bestuurslid te worden? Mail dan naar 
info@vriendenvanestinea.nl of neem contact op met 
Gerrit van Veen, 06 33374603.

Estinea 50 jaar!
Volgend jaar in maart bestaat Estinea 50 jaar.
Dat gaan we natuurlijk vieren met iedereen 
die betrokken is bij onze mooie organisatie. 
Op vrijdag 1 maart is er een groot feest voor 
cliënten. Zij kunnen als zij dat zelf willen hun 
ouders uitnodigen om het samen te vieren. 
Vrijdag 29 maart is dé dag voor relaties, voor 
ouders/verwanten die het feest op 1 maart 
niet hebben meegevierd, voor medewerkers en 
vrijwilligers. Meer informatie over de festiviteiten 
volgt nog. Maar wil je erbij zijn, zet het dan 
alvast in je agenda!

Spelen op Zwarte Cross

Daar sta je dan: met je eigen theatervoorstelling 
op de Zwarte Cross. De zes spelers van de 
productiegroep ‘Spelen’ van Estinea speelden er 
op zaterdag 14 juli hun voorstelling Malmok. Voor 
speelster Dorien Halfman voelt het nog steeds 
onwerkelijk: ‘We hebben twee keer opgetreden 
buiten op de theaterweide en zijn behandeld als 
artiesten! Na onze optredens ging het publiek staan 
en applaudisseren. Ik kan bijna niet beschrijven wat 
je dan voelt. Je kunt wel huilen en lachen tegelijk 
van geluk. Het was zó ontzettend gaaf!’ Het 
optreden op de Zwarte Cross is mogelijk gemaakt 
door Richard Jongetjes, talentverbinder van 
de gemeente Aalten. Accordeonist Rinus 
Wagener en dansschool “DanzArte” hebben de 
voorstelling ondersteund met muziek en dans.
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Angelique Hendriks, Marjolein Heinen en Marike Veurman* 
vonden elkaar in een gezamenlijke missie: mensen, die net 
als zijzelf een beperking hebben, bewust maken van het 
belang van gezond leven. Maar hoe pak je zoiets aan?  
Het drietal besloot een Vitaliteitsmarkt te organiseren.  
Na maanden van voorbereiding en overleg vond de markt 
op de laatste zondag van september plaats. Het werd een 
groot succes dat vraagt om een vervolg.  

Pittig
Het is een zonnige zondagmiddag als wij (de redacteuren van 
dit magazine) aankomen bij de Helmhorst in Winterswijk. Er is 
bijna geen parkeerplek meer te vinden. Binnen is het gezellig 
druk, er klinkt muziek. Buiten ligt een levensgroot bordspel 
waar mensen een spel spelen. Er wordt veel gelachen. We 
treffen organisator Angelique Hendriks met haar tas al in de 
hand: ‘Ik wil eigenlijk net naar huis gaan, ik ben doodmoe.’ 
We gaan zitten aan de picknicktafel. De organisatie van de 
markt is pittig geweest, heel pittig. Maar ze is enorm voldaan. 
‘Mensen waren echt super enthousiast’, zegt ze met een 
brede glimlach. Mede-organisator Marjolein Heinen schuift 
ook aan. Zij straalt al net zo.

Iets anders nodig
Gezondheid is een thema dat Angelique en Marjolein 
bijzonder bezighoudt. Marjolein viel het afgelopen jaar 
enorm veel af door gezonder te eten. Dat heeft haar zo 
goed gedaan, dat ze anderen graag wil helpen dezelfde 
stap te zetten. Uit ervaring weet ze hoe moeilijk dat kan zijn. 
Marjolein: ‘Mensen met een beperking schamen zich vaak 
voor hun overgewicht. Hun beperking maakt het lastiger er 
iets aan te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen kookboeken 
lezen. Of snappen de aanwijzingen op een pak niet. 
Begeleiding van een gewone diëtiste is vaak te ingewikkeld, 
omdat die te weinig rust nemen om goed uit te leggen wat 

ThemaZelf aan zet

Ambassadeurs van een 
gezond en gelukkig leven

Eigen regie is een van de kernwaarden van Estinea. We stimuleren mensen met een 
beperking om zo veel mogelijk zelf te doen. Al is aansporing lang niet altijd nodig. 
Regelmatig komen mensen die we ondersteunen zelf in actie. Zij doen waar ze goed 
in zijn, wat ze belangrijk vinden of waar ze in geloven. Zij delen hun ervaringen en 
zijn daarmee een inspiratiebron voor anderen. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden 
om mee te doen en talenten tot bloei te laten komen. Als wij deze initiatiefnemers 
een helpende hand kunnen bieden of een aanmoedigend zetje kunnen geven, 
doen we dat graag. Ter inspiratie delen we hier een aantal bijzondere verhalen. 
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de bedoeling is. Mensen met een beperking hebben echt iets 
anders nodig.’ Angelique vult aan: ‘Ik ben wel eens op een 
sportschool geweest. Daar leggen ze één keer uit hoe een 
apparaat werkt. Daarna gaan ze ervan uit dat je het snapt. 
Maar ik heb die uitleg misschien wel acht of negen keer 
nodig.’

Lekker in je vel
De Vitaliteitsmarkt gaat niet alleen over voeding of gezonder 
leven. Het gaat over alles wat te maken heeft met lekker 
in je vel zitten. Over gezond en gelukkig leven. ‘Om je 
lekker te voelen, moeten lichaam en geest in balans zijn’, 
zegt Angelique. ‘Daarom hebben we ook activiteiten als 
mindfulness naar de markt gehaald. En hadden we een 
workshop over weerbaarheid. Als je dingen durft te zeggen, 
ben je meer ontspannen en daardoor gelukkiger.’ Marjolein: 
‘Gezonder leven hoeft niet altijd heel groots te zijn. Je 
kunt ook met kleine dingen beginnen. Laat de hond van je 
buurvrouw eens uit bijvoorbeeld. Ook dat wilden we laten 
zien, dat gezonder leven niet meteen een totaal ander leven 
betekent.’

Drijfveer
De markt die Angelique en Marjolein samen met Marike 
organiseerden is wat hun betreft niet het eindpunt, maar 
juist een begin. Marjolein: ‘Ik wil andere mensen met een 
beperking helpen manieren te vinden om beter in hun vel te 
zitten. Ik weet nog niet hoe, daar gaan we over brainstormen. 
Eigenlijk willen wij ambassadeurs worden voor een gezonder 
en gelukkiger leven.’ Angelique sluit zich daarbij aan. Zij heeft 
bovendien nog een tweede drijfveer. ‘Deze markt laat zien 
dat mensen met een beperking ook goede ideeën hebben. 
Wij worden zo vaak over een kam geschoren, dat we niets 
kunnen. Dat wil ik uit de wereld hebben.’

Angelique, Marjolein en Marike kregen bij het 
organiseren van de markt hulp van begeleiders 
Carina Nijenhuis en Astrid Overkamp en van 
bewegingsagoog Rick Kleinhesselink van Estinea. 
Rick: ‘Wij hielpen vooral om ideeën praktisch te 
maken. Of om een planning te maken. Dat vonden 
ze alle drie lastig, om in te schatten hoeveel tijd 
dingen kosten en wanneer je wat doet. Maar de 
ideeën over de invulling van de middag hebben ze 
vooral zelf bedacht. Wij ondersteunden alleen als 
er vragen waren. De afdeling Communicatie van 
Estinea heeft geholpen bij de promotie van het 
evenement, met posters, Facebookberichten en een 
artikel in de krant. Dat soort hulp schakelen wij als 
begeleiders zelf ook in als we zoiets organiseren.’

THEMA: ZELF AAN ZET

* Op de coverfoto: staand (van links naar rechts) Marjolein Heinen, 

Angelique Hendriks en Astrid Overkamp; zittend (van links naar rechts) 

Rick Kleinhesselink en Carina Nijenhuis.
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Peter Dibbets leeft voor de dood. Niet het eerste waar je 
aan denkt bij iemand die vol in het leven staat en een licht 
verstandelijke beperking heeft. Toch startte Peter vijf jaar 
geleden Doodgewoon, advies en uitvaartbegeleiding voor 
mensen met en zonder beperking. En hij schreef het boekje 
Regie over je eigen uitvaart. Sindsdien reist hij het hele land 
door om voorlichting te geven: ‘Voor bijna iedereen is de 
dood wat minder eng als ik geweest ben.’

Als Peter over de dood praat, komt er een twinkeling in zijn 
ogen. Hij vertelt: ‘Ik snap dat ik daar bijzonder in ben. Vroeger 
was ik zelf ook doodsbang voor de dood. Tot een collega in 
het verzorgingstehuis waar ik werkte mij vroeg om te helpen 
een lege doodskist uit de kelder te halen. Van het ene op het 
andere moment was ik van mijn angst af.’ 

Goed afscheid
Peter verdiepte zich in het onderwerp en ging meehelpen 
bij uitvaarten. Hij merkt dat veel mensen het lastig 
vinden om over de dood te praten. Ook mensen met 
een beperking. Peter: ‘Mijn voordeel is dat ik hun taal 
spreek. Ik leg alles in hun woorden uit, waardoor 
de dood wat minder eng wordt. Als ik help bij 
uitvaarten probeer ik iedereen in de omgeving 
zoveel mogelijk te betrekken. Dat is belangrijk. Als 
je een beperking hebt en je hebt jarenlang samen 
met anderen in een woonvoorziening gewoond, 
dan heb je een hechte band. Juist dan is een 
goed afscheid belangrijk.’

Positieve reacties
Peter woont in Winterswijk en reist een dag per 
week naar Oldenzaal, waar hij medewerker 
is bij een uitvaartcentrum. Hij volgde er een 
interne opleiding en doet nu alles wat bij de 
verzorging van een overledene komt kijken: 
pacemakers weghalen, hechten, wassen en voor 
de rouwauto uitlopen. Hij krijgt altijd positieve 
reacties: ‘Niemand vindt het raar als iemand met 
een beperking helpt bij de uitvaart van zijn vader, 
moeder, broer of zus.’

Leven voor de dood

Krachten bundelen
Peter Dibbets hoopt ooit zelf uitvaarten te 
gaan begeleiden. Samen met Pauline van Veen, 
die zelfstandig uitvaartbegeleider is, is hij de 
mogelijkheden hiervoor aan het onderzoeken. 
Pauline: ‘Peter en ik vullen elkaar goed aan. Ik 
ben zelf bijvoorbeeld goed in het plannen van een 
uitvaart. Peter is juist goed in het verzorgen van een 
overledene. Die krachten willen we bundelen. Voor 
mensen met en mensen zonder beperking. Het is 
hoog tijd dat we die brug eens gaan slaan!’

Regie over je eigen uitvaart
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THEMA: ZELF AAN ZET

Zelf laten zien wat je kunt en nodig hebt. Zelf in actie komen. 
Voor de ervaringsdeskundigen van Team Samen Sterk is 
dat inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Marcel 
Schamp heeft een visuele beperking en Lies Eggink heeft 
autisme. Ze gaan regelmatig op werkbezoek en geven 
trainingen en workshops om hun levenservaringen te delen 
met anderen. ‘Wij laten zien dat mensen met een beperking 
talenten en mogelijkheden hebben.’ 

‘Tijdens een werkbezoek bij het UWV in Doetinchem heb ik 
mensen laten lopen met mijn geleidestok,’ vertelt Marcel. ‘Ze 
schrokken wel, want ze liepen overal tegenaan. Zelf was ik 
daar nog nooit geweest, maar mij gebeurde dat niet. Zo heb 
ik de medewerkers van het UWV laten ervaren dat ik meer 
kan dan zij denken. Dat was ons doel. We vinden namelijk dat 
ze mensen met een beperking te snel afkeuren.’

Niet te veel boodschappen
Lies liet medewerkers van het Sociaal Team van gemeente 
Montferland tijdens een workshop op een pion staan 
wiebelen: ‘Ondertussen moesten ze allerlei oefeningen doen. 
En luisteren naar een mop die ze moesten navertellen. Dat 
lukt dus gewoon niet als je autisme hebt. Ik kan maar op een 
ding tegelijk focussen. Alle andere informatie gaat verloren. 
Daar hebben ze iets mee gedaan. De gemeente zorgt nu 
dat er in een brief niet te veel boodschappen en opdrachten 
staan.’

Geleidetegels
Team Samen Sterk krijgt regelmatig verzoeken om mee 
te denken. Lies: ‘We krijgen wel eens brieven van de 
woningbouw om mee te lezen. Dan helpen we om die 
brieven begrijpelijker te maken.’ Marcel onderneemt 
ook zelf actie: ‘Ik ben niet bang om dingen aan te geven 
en pak zo de telefoon. Op het tijdelijk busstation in 
Doetinchem waren bijvoorbeeld geen geleidetegels. 
Ik heb toen de gemeente gebeld. Uiteindelijk hebben 
ze alleen de stoep bij de buslijn aangepast die ik 
gebruik. Dat is wel jammer, want er zijn natuurlijk meer 

slechtzienden. Waar ik woon, heeft de gemeente de 
geleideroutes al wel aangepakt.’

Herkenning
Team Samen Sterk is ook binnen Estinea actief, bijvoorbeeld 
tijdens de introductiebijeenkomsten voor nieuwe 
medewerkers. En tijdens de netwerktraining Die ken ik, waar 
mensen met een beperking leren hoe zij hun netwerk kunnen 
versterken. Lies: ‘Samen met een leercoach geven we de 
training, waarbij deelnemers zich herkennen in ons. Zo leren 
we met en van elkaar. We willen graag dat iedereen met een 
beperking de kans krijgt om zijn of haar talent in te zetten.’ 

‘We kunnen meer dan 
mensen denken’

Team Samen Sterk

ThemaZelf aan 
zet

Doe mee!
Team Samen Sterk is actief in de Achterhoek en in 
Twente en wil uitbreiden. Dat betekent niet dat je 
meteen lid hoeft te worden van het team. Ook als 
je eenmalig in actie wilt komen om iets voor elkaar 
te krijgen, kun je een beroep doen op de leden van 
Team Samen Sterk. Want door het samen te doen 
bereik je meer!

Meer weten? Mail dan naar 
ervaringsdeskundigen@estinea.nl
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IN BEWEGING

Dreamers 
for a day
Op 24 september namen Agnes Verbeek, Storay Hamidi, Ella 
Fokker, Rolf de Groot, Erik-Jan Meijerink, Johan Game, Petra 
van der Landen en Nicole Tunderman één dag Bistro Dreams in 
Enschede over. Ook deze tweede editie van “Dreamers for a day” 
was een groot succes. De restaurantactie is een gezamenlijk 
initiatief van Bistro Dreams en Estinea. Het doel? Mensen met een 
beperking laten ervaren hoe het is om een restaurant te runnen. 
En: aan anderen laten zien dat zij meer in hun mars hebben dan 
vaak wordt gedacht. 

Blije gasten
Bistro Dreams is helemaal volgeboekt en er hangt een gezellige 
sfeer. Sommige deelnemers doen voor de tweede keer mee. 
Zij weten dus al een beetje wat er van hen verwacht wordt. 
Toch is bij het ontvangen van de gasten de spanning van de 
meeste gezichten af te lezen. Rolf staat met een grote glimlach 
in de keuken: ‘Laat mij maar de afwas doen. Dat vind ik leuker 
dan bedienen en dan ben ik ook iets minder zenuwachtig.’ 
Agnes heeft haar draai snel gevonden: ‘Ik vind dit ontzettend 
tof om te doen. Het is lekker druk en we moeten bij vlagen 
flink doorwerken. Maar het is gezellig en de gasten zijn blij en 
tevreden. Daar doen we het voor.’

Flink buffelen
Ook initiatiefnemer en participatiecoach Tim Holman noemt de 
avond zeer geslaagd: ‘Alle deelnemers hebben enorm genoten. 
Natuurlijk ging er in de hectiek wel eens iets mis, maar daar leer 
je alleen maar van.’ Daar is Bas Linders, mede-eigenaar van 
Bistro Dreams, het volmondig mee eens: ‘Ons restaurant is een 
leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zij kunnen hier met een arbeidsleertraject verschillende 
horecadiploma’s halen. Het is waardevol om ook mensen met 
een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt te laten ervaren 
hoe het is om hier te werken. Wij vonden het geweldig om 
deze jongens en meiden een leuke dag te bezorgen. Het was 
flink buffelen, maar het harde werken gaf iedereen ook veel 
voldoening. Het was een fantastische ervaring!’ 
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‘Je bent nooit te oud 
om iets nieuws te leren’
Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. Ook in de zorg zijn er weer meer 
banen, maar vacatures zijn soms moeilijk in te vullen. Bij Estinea maken we daarom 
ruimte voor mensen met hart voor de zorg die een carièrreswitch willen maken. 
Geert Claassen (55) gooide twee jaar geleden het roer om en volgt nu een 
BBL-opleiding waarin hij leren en werken combineert. ‘Ik ben een van de oudsten 
op mijn opleiding, maar neem wel een hele rugzak vol werkervaring mee.’
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Geert werkte als facilitair manager toen zijn functie door een 
reorganisatie werd opgeheven. ‘Ik ging op zoek naar een 
nieuwe baan in de facilitaire hoek. Dat wilde maar niet lukken 
en daarom besloot ik op zoek te gaan naar iets anders. Voor 
mij was dat de gehandicaptenzorg. Ik deed al invalwerk bij 
Brownies & Downies in Zevenaar. Dat vond ik zo ontzettend 
leuk, dat ik besloot me om te scholen.’

Weer naar school
Geert werd getipt over een vacature bij Estinea voor 
een BBL-leerwerktraject. ‘Ik ben bij Estinea naar 
binnengestapt en na twee gesprekken was de kogel 
door de kerk. Nu volg ik drie jaar lang de opleiding 
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Eén dag in 
de week ga ik naar school. De andere dagen werk ik 
op een locatie en doe ik praktijkervaring op. De eerste 
maand op school was wel even wennen. Je merkt toch 
dat je een van de oudsten bent en meer tijd nodig hebt 
om te leren. Twintigjarigen zijn veel sneller. Maar hé, je 
bent nooit te oud om iets nieuws te leren. En het leuke is 

dat ik juist weer andere dingen meebreng. Ik heb al meer 
ervaring met samenwerken in een team en knelpunten 

oplossen.’

Ervaren
Elk schooljaar werkt Geert op een andere locatie om kennis 
te maken met de verschillende doelgroepen die Estinea 
ondersteunt. Hij vertelt: ‘Het eerste jaar werkte ik op de 
Meibrink waar twaalf mensen wonen met een verstandelijke 

beperking en vaak ook lichamelijke beperkingen.  
Daar komt veel persoonijke verzorging bij kijken: douchen, 
verschonen en helpen met eten. Dat had ik me vooraf niet zo 
gerealiseerd. Maar de derde keer dat ik een bewoner hielp 
met douchen was de nieuwigheid er wel af en werd het al 
gewoon. Nu werk ik bij de Peperbus, een woonlocatie voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij zijn veel 
zelfstandiger en nemen zelf de regie over hun daginvulling. 
In het begin had ik het gevoel dat ik alles bij elkaar moest 
houden en overal van op de hoogte moest zijn. Maar dat is 
helemaal niet nodig. Ik vind het interessant om te ervaren wat 
zo’n nieuwe doelgroep met mij doet en van mij vraagt.’

Naar de Action voor een lampje
Niet alleen de zorg, ook het werken in een zelforganiserend 
team was nieuw voor Geert. Het bevalt hem goed. 
‘Zelforganiserend is hier echt zelforganiserend.  
Je regelt alles met je team. In mijn facilitaire banen ging ik 
van hot naar her om van alles te regelen voor anderen.  
Nu stap ik op de fiets naar de Action als er een nieuw lampje 
moet komen. Wat me ook opvalt is dat teams van Estinea 
echt de samenwerking met elkaar zoeken. We bevragen 
elkaar wanneer we er zelf even niet uitkomen. Bijvoorbeeld 
om de leervraag van een bewoner zo goed mogelijk te 
kunnen beantwoorden. Je mag alles vragen en fouten 
maken. Het is super om in zo’n team te kunnen werken en 
erop terug te kunnen vallen. Ik ben heel blij dat werken in 
de zorg op mijn pad is gekomen. Soms moet er eerst iets 
gebeuren voordat je je realiseert waar je hart ligt.’

Inspireren voor een baan in de zorg
Estinea probeert op meer manieren mensen te 
interesseren en inspireren voor een baan in de zorg. In 
de Achterhoek doen we mee aan KIEK (Kijkje In Elkaars 
Keuken). Medewerkers uit verschillende branches maken 
in dit project kennis met het werken in een andere 
organisatie. Zij doen zo inspiratie op om hun eigen 
functie te verrijken en worden aangespoord om na te 
denken over hun toekomstige loopbaan. Meer weten? 
Kijk op www.wgvzorgenwelzijn.nl/kijken-in-elkaars-
keuken. 

Ik Zorg
We doen ook mee aan de landelijke campagne 
Ik Zorg, waarmee het minsterie van VWS wil laten zien 
hoe mooi het werken in de zorg is. We zijn er trots op 
dat drie medewerkers van Estinea meewerken aan 

deze campagne. Marjolein van Druten, Anne van Dillen 
en Joke Klein Wolterink delen hun ervaringen in de hoop 
dat veel mensen kiezen voor een baan in de zorg.

November 2018 15



16 Estinea magazine



Toen Mario begon bij Bergevoet, 
werkte hij er twee halve dagen in de 
week. Daarnaast werkte hij nog bij een 
kringloopbedrijf en een palletbedrijf. 
Mario: ‘Daar ging het niet. Elke dag 
was anders, ik had geen vaste taken 
en er was geen overzicht. Ook bij 
Bergevoet hebben we in het begin 
moeten zoeken welk werk het beste bij 
mij past. Ik ging bijvoorbeeld wel eens 
mee ‘op klus’ om te helpen met slopen. 
Dat was veel te onrustig en druk voor 
mij.’

Slijpen en sorteren
Inmiddels heeft Mario zijn eigen 
taken bij Bergevoet. Hij werkt in de 
werkplaats en heeft een vast ritme. 
‘Ik begin de dag met koffie en ga dan 
aan de slag. Ik start met het koper 
dat onder het plastic ligt. Dat moet 
eerst. Daarna slijp en sorteer ik het 
rode en gele koper. Ik bewaar de 
mooie onderdelen en verwijder de 
kapotte onderdelen. Dat wordt later 
weer verkocht. Op vrijdag zorg ik dat 
de kantine en het terrein er netjes bij 
liggen: matten kloppen, stofzuigen, 
dweilen, bladblazen en het terrein 
vegen. Eigenlijk vind ik alles leuk om te 
doen. Nou ja, alleen het terrein vegen 
vind ik minder leuk en zou ik wel willen 
overslaan.’

Jobcoach
Eigenlijk zou binnen elk bedrijf iemand 
met een beperking moeten werken, 
meent Hilli. ‘Onze maatschappij is heel 
erg ik-gericht. Ik vind het belangrijk 
dat iedereen kan meedoen en dat we 
elkaar als naasten helpen. Een vriendin 
adviseerde mij 21 jaar geleden om eens 
in gesprek te gaan met een jobcoach. 
Zo leerden we Mario kennen. De 
samenwerking beviel zo goed, dat we 
het aantal werkdagen al snel hebben 
uitgebreid naar drie hele dagen per 
week.’ Mario vult aan: ‘Behalve op 
vrijdag, dan stop ik om drie uur om 
naar mijn kookclub te gaan.’

Maatje
Mario kan het met alle collega’s goed 
vinden, maar Dennis is zo’n beetje 
zijn vaste werkmaatje bij Bergevoet. 
Mario: ‘Ik kan goed met hem overweg. 
We houden van dezelfde muziek. We 
werken hard en lachen veel samen.’ 
Hilli vindt humor tijdens het werken 
heel belangrijk. ‘Gezellig ouwehoeren 
houdt iedereen gemotiveerd en zorgt 
voor een goede werksfeer.’ Mario met 
een brede glimlach: ‘Daarom heb ik het 
ook zo goed naar mijn zin hier. Ik ga 
hier niet meer weg hoor.’ Hilli: ‘Daar is 
ook geen sprake van, Mario!’

MIJN WERKPLEK

Hard werken en 
veel ouwehoeren bij 
sloopbedrijf Bergevoet
Mario Weijkamp werkt al 21 jaar met veel plezier bij sloopbedrijf Bergevoet in Doetinchem.  
‘Ik werk hier drie dagen in de week en weet precies wat ik elke dag moet doen’, vertelt hij.  
Juist die voorspelbaarheid en structuur in de werkzaamheden passen volgens medewerker 
Hilli Wolsink heel goed bij wie Mario is als mens. ‘Je bent een fijne collega, Mario. Je werkt 
hard en we missen je écht als je er niet bent.’

Groeien op de 
participatieladder

Bij Estinea begeleiden we 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, zodat zij kansen 
krijgen om zich te ontwikkelen. 
Afhankelijk van wat iemand zelf 
wil, kan en nog wil leren, zoeken 
onze participatiecoaches 
naar een geschikte werkplek. 
Vervolgens is het de kunst om dit 
af te stemmen op de behoefte 
van een mogelijke werkgever. 
Komt er een samenwerking 
tot stand, dan begeleiden en 
ondersteunen we waar nodig. 
Dat is altijd maatwerk, passend 
bij wat iemand aankan. Waarbij 
de insteek zoveel mogelijk is 
om mensen met een beperking 
hoger op de participatieladder 
te brengen. 

November 2018 17



Lot is orthopedagoog bij Estinea en 
ambassadeur van de campagne 
Ik ga EMB. ‘Mensen met een ernstige 
meervoudige beperking (EMB) 
verdienen het om gezien en gehoord 
te worden. Bij Estinea zetten we ons 
ervoor in dat deze mensen in het 
gewone leven mee kunnen doen, hun 
eigenheid kunnen laten zien en trots 
kunnen ervaren. Simpelweg omdat zij 
iets zélf hebben gedaan. Dat is ook het 
doel van de campagne Ik ga EMB.’ 

Aanmoedigen
Lot hoopt als ambassadeur andere 
zorgmedewerkers aan zich te 
verbinden die er hetzelfde over 
denken. ‘We hoeven niet alles over te 
nemen van mensen met een ernstige 
meervoudige beperking. Zij zijn soms 
verleerd om zelf iets te drinken uit de 

koelkast te halen, terwijl ze dat best 
kunnen. Ik vind het prachtig als ik zie 
dat begeleiders het cliënten lekker 
moeilijk durven maken door te zeggen 
“als je iets wil, moet je van je laten 
horen”. Dat duurt dan soms even en 
lijkt plagerig. Maar ze bereiken met die 
aanmoediging dat iemand uiteindelijk 
zelf om iets vraagt. Ze boren aan wat 
mensen in zich hebben, schakelen 
hen in.’

Kliederboel
Hettie Sesink is zo’n begeleider. 
Ze werkt bij Werk en Activiteiten 
Slaadreef en laat mensen met een 
ernstige meervoudige beperking 
op veel momenten zelf het initiatief 
nemen. ‘Als iemand opstaat van 
zijn stoel zeg ik bijvoorbeeld niet 
meteen “ga eens zitten”. Ik laat het 

gewoon gebeuren en dat werkt vaak 
verrassend goed. En iemand mag 
voor mij gerust zelf pasta op zijn 
brood smeren. Ik kijk er niet naar of 
dat efficiënt gaat. Het gaat erom dat 
iemand het zelf doet. Ook als het een 
kliederboel wordt en langer duurt.’ 

Wasmand leeggooien
Ook fysiotherapeute Winanda Ros 
kijkt naar wat ze kan aanspreken bij 
iemand. Ze vertelt: ‘Als iemand het 
niet leuk vindt om te bewegen maar 
wel om te helpen in het huishouden, 
gaan we samen spullen naar boven 
brengen en traplopen. Is iemand van 
nature juist heel beweeglijk dan komt 
hij vaak vanzelf op allerlei plekken. 
In het washok bijvoorbeeld. Nou, als 
iemand daar dan toch is kan hij net zo 
goed meehelpen de wasmand leeg te 

Het is een mooi gezicht: Erik Sikkink die vanuit zijn 
rolstoel de vloer dweilt. ‘Waar moet ik beginnen?’, 
roept hij. Hij krijgt een aanwijzing en maakt 
vervolgens rondjes door het gebouw met een brede 
glimlach op zijn gezicht. Ondertussen praat hij met 
iedereen die hij tegenkomt. Orthopedagoog Lot de 
Swart: ‘Als mensen met een ernstige meervoudige 
beperking zelf iets doen, ervaren ze trots. Het 
geeft hen kracht en eigenwaarde. Ik pleit ervoor 
dat we hen meer vrijheid en ruimte geven om elke 
mogelijkheid te benutten.’

Ik ga EMB!

ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT
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gooien. Om dat soort kleine, praktische 
dingen draait het. Meedoen hoeft niet 
groots of duur te zijn.’

Ervaren
Veel mensen met een ernstige 
meervoudige beperking vinden het 
net als ieder ander fijn als ze zich 
nuttig kunnen maken, ervaart Hettie. 
‘Zij hebben daarbij aansporing nodig, 
maar met een lach op je gezicht krijg 
je veel voor elkaar. Ik roep dan net iets 
te enthousiast “kom we gaan samen de 
papierbakken leegmaken”. Ik zag dat 
een van de cliënten hier dat leuk vond 
en had er vertrouwen in dat zij meer 
kon dan alleen erbij staan. Stapje voor 
stapje heeft ze samen met mij kunnen 
ervaren hoe het werkt. Nu doet ze zelf 
de papiersnippers in de plastic zak en 

is ze trots dat ze heeft opgeruimd. Als 
ik dat zie, geeft mij dat als begeleider 
enorm veel energie.’

Gedoseerd ontdekken
Natuurlijk lukt niet alles meteen en 
gaat er ook wel eens iets mis. Winanda: 
‘Erik verstuikte een keer zijn enkel toen 
hij mee trapte op de duofiets. Maar 
dat is geen reden om het niet opnieuw 
te proberen. Als een kind leert fietsen, 
valt het ook en stapt daarna weer 
op.’ Hettie: ‘Het is zó belangrijk dat 
begeleiders niet in een kramp schieten 
en vertrouwen durven hebben in wat 
mensen kunnen. Ik blijf mezelf en 
collega’s hiertoe aansporen.’ En Erik? 
Die trapt inmiddels weer vrolijk mee op 
de duofiets en vindt dat fantastisch:  
‘Ik kan zelf fietsen!’

Campagne Ik ga EMB 
Naar buiten, nieuwe dingen 
leren, plezier maken. Ook mensen 
met een ernstige meervoudige 
beperking willen hun grenzen 
verleggen en nieuwe uitdagingen 
aangaan. De campagne Ik ga EMB 
laat zien hoe zij Elke Mogelijkheid 
Benutten door ervaringen, verhalen 
en tips te delen op social media. Er 
is ook een website www.ikgaemb.nl

Workshop
Orthopedagoog Lot de Swart 
geeft ook workshops over hoe 
we mensen met een ernstige 
meervoudige beperking meer 
kunnen inschakelen. Wil je inspiratie 
opdoen, tips krijgen en ideeën 
uitwisselen? Neem dan contact 
op en stuur een mail naar 
lot.deswart@estinea.nl
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Bibliotheek Achterhoekse 
Poort Dinxperlo
Joost Schreurs leest de kleuters voor in Bibliotheek 
Achterhoekse Poort in Dinxperlo. Voor de kleuters een 
bijzondere ervaring, want Joost leest braille. ‘Ik bestel 
brailleboeken bij het Loket Aangepast Lezen. Die lees ik 
dan voor en dat vinden die kleintjes hartstikke leuk. De 
eerste keer kreeg ik zelfs applaus!’ Naast voorlezen zijn er 
nog genoeg andere dingen te doen in de bibliotheek die in 
hetzelfde gebouw is gevestigd als twee basisscholen en een 
kinderopvang. Dat biedt volop kansen om mee te doen en 
iets te betekenen voor anderen. 

‘Wij hebben het leukste werk dat er is.’ Daar zijn Joost en 
zijn collega’s Dinie Doornink, Remy de Wit, Anja Wiggers 
en Merijn van Hal het met elkaar over eens. Samen met 
begeleider Annemijn Huls zijn ze de ploeg die Bibliotheek 
Achterhoekse Poort deze vrijdagochtend runt. Aan tafel 
tijdens de koffie vertellen ze enthousiast wat ze zoal doen op 
een werkdag. 

Kratten boeken
Dinie en Joost hebben net de deur van de bibliotheek open 
gedaan voor bezoekers als Remy en Merijn terugkomen van 
hun rondje door de school. Remy: ‘We zijn alle klassen rond 
geweest om de juffen en meesters koffie en thee te geven. 
Nee, de kinderen krijgen niks. Al is er altijd wel een  leukerd 
die roept “Doe mij maar een cola!”. Na de koffie gaat 
Remy aan de slag met de lijndienst. ‘Dat zijn boeken die 
gereserveerd zijn en vanuit andere bibliotheken naar 
hier komen. Ik haal ze uit de kratten, scan ze en zet 
ze in de ophaalkast.’

Computerles en puzzelen
Merijn kruipt meteen achter de balie waar 
bezoekers hun boeken kunnen laten 
scannen. Begeleider Annemijn: ‘Merijn 
is zo handig met de computer. Als ik 
er niet uitkom, dan roep ik haar om 
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mij te helpen.’ Dinie wil ook leren werken met de 
computer. Ze vertelt: ‘Een van mijn collega’s hier 
bij de bibliotheek geeft mij les. Ik ben nu alleen 
nog aan het oefenen met de toetsen. Als ik de 
computer goed kan, wil ik leren appen met 
mijn kinderen. Maar knutselen en puzzelen 
met de kleuters hier vind ik ook heel fijn.’ 

Kapper
Ondertussen is ook Anja aangeschoven.  
Zij is bij kapper Ami een volle kar met 
schone handdoeken gaan ophalen. Anja: 
‘Ik ga de handdoeken zo netjes oprollen. 
Daarna breng ik ze weer terug. Remco gaat 
vaak met mij mee. Hij moet af en toe een frisse 
neus halen dus dan gaan we lekker samen.  
Maar niet als het regent hoor. Dan zegt de kapper 
“Kom maar weer als het droog is”. 

Op de fiets
‘Het werken hier is enorm gevarieerd, iedereen kan wel iets 
doen wat hij leuk vindt’, vertelt Annemijn. ‘Precies’, vult Anja 
aan, ‘bij de bieb ben ik altijd bezig.’ Remy vindt het fijn dat  
hij lopend naar het werk kan: ‘Ik kom altijd mensen tegen 
in het dorp die ik ken.’ Joost: ‘Dat vind ik ook leuk. Maar 
soms doen mensen een spelletje. Ze tikken mij dan op mijn 
schouder en zeggen “Raad eens wie ik ben”. Dat vind ik niet 
zo leuk.’ Dinie: ‘Och Joost, ze plagen je alleen maar. Dat 
doen we hier toch ook af en toe. Even plagen of mopperen 
en dan weer vrolijk door!’ Waardevolle samenwerking

Twee jaar geleden startte Bibliotheek Achterhoekse 
Poort in Dinxperlo zelf met het aanbieden van 
werkzaamheden aan mensen met een beperking. 
Dat bleek een groot succes. Begin dit jaar ging de 
bibliotheek de samenwerking aan met Estinea. 
Inmiddels werken gemiddeld acht mensen 
met een beperking per dagdeel binnen dit 
participatieproject. Arnold Roelofs, regiomanager 
bij Estinea: ‘Een bibliotheek als deze is een 
fantastische plek. Mensen met een beperking 
zijn hier echt van betekenis voor anderen. En 
voor Dinxperlo. Mensen met en zonder beperking 
komen op een heel laagdrempelige manier met 
elkaar in contact. Zo ontstaan vaak weer nieuwe 
mogelijkheden om mee te doen in de Dinxperlose 
samenleving.’

PARTICIPATIEPROJECT
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Buurttuin aan de Vondelstraat
Ook aan de Vondelstraat in Gendringen weten ze dat 
een tuin een mooie plek kan zijn voor meer contact en 
saamhorigheid in de buurt. De bewoners wilden graag 
een plekje om samen met de oudere buren van het 
naastgelegen woonzorgcentrum een kopje koffie te 
kunnen drinken. Met die wens ging het team aan de 
slag. Op 30 oktober is de nieuwe binnentuin feestelijk 
geopend.

Sponsors
‘De bewoners hebben goed gezien dat de binnentuin 
aan de Vondelstraat een gezellige ontmoetingsplek 
kan zijn,’ vertelt begeleider Gonda Fennis. ‘Maar om 
dat te realiseren was natuurlijk wel geld nodig. We 
hebben woningcorporatie Wonion en Stichting Vrienden 
van Estinea benaderd voor een financiële bijdrage. 
Zij hebben allebei de helft van het benodigde bedrag 
gesponsord. De bewoners zochten zelf mooie potten 
uit en vrolijke kussens voor de nieuwe tuinstoelen. Toen 
we de spullen kregen, kwamen onze buren spontaan 

langs met een drankje. We hebben de tuin dus meteen 
gezellig samen in gebruik genomen. De bewoners van 
de Vondelstraat onderhouden de tuin zelf. Met wat 
aansporing en ondersteuning van het team, want dat 
vonden ze best lastig. Planten kregen geen water en 
stoelen bleven buiten staan. Maar langzaamaan zetten 
we samen stapjes en genieten we erg van onze mooie 
binnentuin.’

De beweeg- en beleeftuin aan de Slaadreef in Aalten gaat 
er komen! Stichting Vrienden van Estinea startte twee 
jaar geleden een wervingsproject om die droom waar te 
maken. Heel veel mensen hebben zich ervoor ingezet om het 
benodigde bedrag van 90.000 euro voor de tuin bij elkaar te 
krijgen. In oktober kon dan eindelijk het startschot worden 
gegeven voor de aanleg. Naar verwachting is de beweegtuin 
in het voorjaar van 2019 klaar.

De beweegtuin aan de Slaadreef is straks voor iedereen 
toegankelijk en gaat dus mensen bij elkaar brengen,’ vertelt 
coördinator sponsoring en fondsenwerving Gerrit van Veen. 
‘De draagkracht van mensen met een ernstige meervoudige 
beperking die aan de Slaadreef wonen, is beperkt. Dat zij 

straks dicht bij huis buiten kunnen bewegen en beleven is 
heel waardevol. Dat zij dat samen met anderen kunnen 
doen, maakt het extra waardevol. Mensen met een ernstige 
meervoudige beperking kunnen in de bweegtuin op hun 
eigen niveau en manier meedoen en tegelijkertijd andere 
mensen ontmoeten.’  

Van alles te beleven
In de beweeg- en beleeftuin is voor iedereen van alles te 
zien, te doen en te beleven. Er komen verschillende toestellen 
te staan, bijvoorbeeld een rolstoelschommel en speciale 
fitnessapparatuur zoals een arm-hometrainer en een 
evenwichtstrainer. Verder komt er veel groen om mensen te 
laten genieten van planten, bloemen en insecten. 

Geld voor beweegtuin 
Slaadreef bij elkaar

Stichting Vrienden van Estinea
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‘Op 4 juni was het vaandelhulde en 
koningsschieten in Megchelen. Een dag 
vol tradities. Ik werd bijgestaan door 
“hulpburgemeester” Marco Dekkers. Bij 
het koningsschieten loste ik, toevallig 
een burgemeester in een rolstoel, het 
eerste schot. Marco, een jongen met 
een verstandelijke beperking, loste het 
tweede schot. De pastoor loste het 
derde schot. Na de feestelijkheden 
liet ik Marco zien hoe het werkt in het 
college. En hoe we in het gemeentehuis 
mensen helpen met zorg, maar ook 
met een nieuw paspoort. De dag 
daarop ben ik bij Marco thuis geweest. 
Hij vertelde mij hoe hij woont in een 
gewone wijk met hulp van Estinea. Hij 
nam mij ook mee naar zijn werk bij 
de groenteboer in Varsseveld. Ik was 
geraakt door de respectvolle manier 
waarop de groenteboer met Marco 
omging. Dat gaat heel natuurlijk, 
doordat zij haar gevoel laat spreken. 

Symbolisch
Deze twee Prokkeldagen zijn 
symbolisch voor waar het in een 
inclusieve samenleving om draait. Toen 
ik in de Tweede Kamer zat heb ik mij 
hard gemaakt voor het VN Verdrag 
Gelijke Rechten. Er zijn in ons land 
2,3 miljoen mensen met een beperking. 
Die willen en kunnen gewoon 
meedoen. We hebben te lang de 
neiging gehad om hen apart te 
houden. Dat is niet meer van deze tijd. 
We kunnen echt samenleven áls we de 
samenleving maar goed inrichten. 

Inclusieagenda
Als gemeente steken we daar bewust 
energie in. In ons gemeentehuis werken 
mensen van Estinea. Johanna helpt 
mee in de kantine met tosti’s en soep 
maken. Muhammed en Marga gaan 
met de koffiekar rond en Muhammed 
helpt de huismeester ook nog met 
klusjes. We hebben ook een lokale 
inclusieagenda. Samen met mensen 
die blind zijn, in een rolstoel zitten 
of verstandelijk beperkt zijn, hebben 
we benoemd waar we werk van 
gaan maken. We willen de fysieke 
toegankelijkheid van gebouwen en 
het openbaar vervoer verbeteren. 
Zorgen voor begrijpelijke informatie 
met korte teksten, picto’s en filmpjes. 
En actief werken aan beeldvorming, 
zodat mensen met een beperking 
volwaardige medeburgers kunnen zijn.

Verder brengen
Overigens vind ik dat we het in de 
Achterhoek al best goed doen. Mensen 
zijn gewend om elkaar te kennen en 
te helpen. Organisaties als Estinea 
kunnen dit verder brengen. Het vraagt 
iets om je midden in de samenleving 
op te stellen en je kennis te delen met 
buren, de groenteboer en bijvoorbeeld 
het onderwijs. Ik word er enthousiast en 
optimistisch van om te zien hoe Estinea 
dat nu doet. Het geeft mij goede 
hoop dat de inclusieve samenleving er 
over vijf jaar echt is. We hebben alles 
in huis om daarin koploper te zijn in 
Nederland!’

Alles in huis om 
koploper te zijn

Otwin van Dijk is burgemeester van Oude 
IJsselstreek en zet zich actief in voor een 
inclusieve samenleving. Hij vindt het tijd 
worden dat we het normaal vinden dat 

mensen met een beperking gewoon 
meedoen in de samenleving. In juni 

deed hij mee aan Prokkel.

Gastcolumn 
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Cliënten vertellen:

LARS: met kleingeld betalen   BRAM: toeteren 

op de fiets    TIMON: werken in het magazijn      

ERNST: grapjes maken      JOHAN: boekjes scheuren       

DORIEN: verjaardagen onthouden      LISA: presentaties 

geven      SEBASTIAAN: patat halen      PIEN: voetballen 

en kletsen      MARTIN: koken      JURGEN: in de tuin werken 

GESIENA: breien      ANDRE: Yahtzee spelen, ik gooi heel vaak 

Yahtzee      ETTY: trouwen met Jan Smit      MATTHIJS: drummen            

PETER: elpees draaien      JANTINE: sieraden maken, armbanden en kettingen      

JORDY: op de computer het kasboek doen      NIELS: rolstoel rijden      LINDA: schoffelen            

DAFNE: stofzuigen en de was doen      MARGRET: eendjes voeren, boodschappen doen, lezen en schrijven      SABRINA: vingerhaken      

SANDOR: sporten      NICKY: streetdance      ELLEN: vlees inpakken bij de Coöp, mensen helpen en voor mijn vogel en konijn 

zorgen      BEN: grasmaaien      HENRY: sigaretjes roken      EMILY: Feijenoord supporter zijn      ELVIRA: breien, borduren en ramen 

lappen      BRIGITTE: knuffelen      LISETTE: winnen als we spelletjes spelen      MARCEL: slap ouwehoeren      HANNAH: borduren      

WERNER: samen autorijden      FLORIAN: mijn konijn verzorgen en wielrennen      VINCENT: fotograferen      WALTER: muziek onthouden      

MARCO: clown spelen en boodschappen doen      MELANIE: koken, het liefst iets met pasta      JESPER: goed nadenken en goede 

dingen regelen      PETER: ramen wassen en wc’s poetsen      VERONI: voetballen      BERT: laden en lossen      SANDER: kaarten sturen      

ALBERT: fietsen en meehelpen op de boerderij      ERIK: Bocce spelen, ik heb hier zelfs een prijs mee gewonnen!      ANJE: schrijven      

BIANCA: werken en grapjes maken      INGE: dansen      JELLE: hardlopen en autorijden      DINANT: harken, schoffelen, prullen en 

takken opruimen      MARISKA: borduren      FLEUR: breien en helpen in de schenkerij      PATRICK: muziek luisteren     HANS: muziek 

herkennen wie wat zingt of speelt      MARIEKE: sponzen      GONDA: met paarden omgaan en zwemmen      ENGELBERT: ik ben overal 

goed in      MARCEL: darten      HAN: muziek luisteren en een Grolsch biertje drinken      DAPHNE: knuffelen      TOM: gastheer zijn      

RONALD: feesten, dan kan ik fijn dansen en cola drinken      MATTHIJS: soep maken      ILONKA: helpen kaartjes maken      

MIRJAM: zwemmen      DANNY: tosti’s maken      JOOST: braille lezen      MARTINE: begeleiders plagen      WILLIE: muziek maken      

WILLEMIEN: aardappelen schillen      LINDA: spontaan zijn      MICHEL: scooter rijden en fan zijn van Ajax en De Graafschap      

ANNIE: plantjes water geven   BITA: stoelen poetsen   CHIEL: autorijden   SANDER: tekenen    ROB: tuinieren      

NATHALIE: soep opscheppen      SHARON: zingen      ANNEKE: alles      INGE: kaartjes maken      DENNIS: fietsen en muziek maken      

MADELON: chatten    ANITA: puzzelen    PATRICK: de afwasmachine uitpakken en begeleiders plagen   BART: schoffelen     

RIET: potten wegbrengen en de was opvouwen      DAPHNE: mensen helpen      REMCO: koken      BAS: tennissen 

met papa      MARA LISA: gitaar spelen     MIRTHE: breien    CHRISTEL: bloemschikken     RUDI:  heel goed praten      

AMANDA:  bijna alles      WENDY: kunstwerken maken      SILVIA: grapjes maken      MAYRA: werken met de naaimachine      

MATHILDE: schilderen      WILLIE: zwemmen      BARBARA: borduren en met dieren omgaan      RONALD: rocken op Metallica      

ELS: veel van vroeger onthouden   NEDIM: slapen  JO: placemats en theedoeken strijken en tellen  TINEKE:  mezelf zijn

www.estinea.nl

Dit is mijn 
talent...


