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achter de cijfers

ALS IK
DIRECTEUR
WAS...

Voorwoord
Hanneke woont bij de Parabool en heeft samen

Redactie: Eigenlijk is dit een kwaliteitsrapport.

met de redactie een voorwoord geschreven.

Zo´n rapport ga je over het algemeen niet lezen

Hanneke: Voor u ligt het magazine van en voor de

in je luie stoel met een kopje thee. Maar dit

Parabool. Als u dit magazine leest, komt u meer

kwaliteitsrapport (dit is de laatste keer dat we

te weten over de kwaliteit en veiligheid binnen de

dit woord gebruiken) is anders juist wel geschikt

organisatie. De titel van dit blad is SAMEN, maar

voor in die luie stoel of in het zonnetje op een

waarom is er eigenlijk voor deze naam gekozen?

loungeset.

Zelf vond ik KWALITEIT een betere titel. Maar

Want in dit magazine lees je ook de verhalen ach-

Kwaliteiten kun je alleen maar SAMEN creëren.

ter de cijfers. Cijfers geven een mooi en duidelijk

Alleen kan dat niet. We hebben elkaar nodig om

overzicht voor het hoofd, maar verhalen geven

kwaliteiten neer te zetten. En SAMEN klinkt ook

het een hart. Over ‘hart’ gesproken: lees ook het

net wat vriendelijker, het ligt wat lekkerder in het

interview met Wouter Hart. Ontdek hoe collega’s

gehoor.

denken over kwaliteit en veiligheid, lees over
het computerdieet en check leuke boeken- en

Mooie, en natuurlijk ook minder mooie momen-

filmtips.

ten, ervaringen, cijfers en feiten uit 2018 kunt u

Niemand is zoals jij.
Dat maakt jou bijzonder.
Jij hebt dromen en wensen.
Jij bent welkom.

hier lezen. Het is zeker niet de bedoeling dat dit

Je zult al snel ontdekken dat een terugkerend

een ophemel magazine voor de Parabool is. Van

thema ‘veiligheid’ is. Als het goed is herken je

alle mindere punten, kunnen we alleen maar beter

daarnaast ook onze kernwaarden: ‘Persoonlijk,

worden. Verbetering is vaak vooruitgang. Dat

Deskundig en Betrouwbaar. En dat doen we

moeten we SAMEN proberen vol te houden en

Samen’. Toch leest dit magazine het lekkerst in

voortzetten.

je eentje. Met een kopje thee…
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Aan welke verbeterpunten uit het rapport van 2017 hebben we gewerkt?

Inspectierapporten

Van alle cliënten, minimaal 90%, is een getekende actuele jaarevaluatie beschikbaar.

In maart 2018 hebben we rapport van de

Dit is gelukt. Ook op de werk- en dagbestedingslocaties zijn veel cirkels ingevuld.

inspectie ontvangen met de resultaten van
het inspectiebezoek eind 2017 aan een

ONZE ORGANISATIE
Bij de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke
beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio Zuidwest-Overijssel
richt de Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en integratie in de samenleving.
Ook bieden wij ondersteuning in de eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk.

Aandacht voor iedereen
Gewone taal die iedereen begrijpt, daar

Wat heeft extra aandacht gehad
in 2018

houden we van! Daarom is een groot deel

Belangrijke ontwikkeling is het project

In 2017 is besloten dat de ‘duurzame inzetbaarheid’ een belangrijk speerpunt

woonlocatie. Hierbij is gekeken werd naar

gaat worden de komende jaren.

de medicatieveiligheid en het toedienen van

Hiervoor zijn in 2018 een aantal concrete acties uitgevoerd zoals overleg met mede-

psychofarmaca in het bijzonder. Het

werkers die mantelzorgtaken vervullen. Er is geëvalueerd hoe verzuimbegeleiding in

resultaatverslag dat we naar aanleiding

zelforganiserende teams verloopt. In het kader van preventief medisch onderzoek is

van het rapport hebben opgesteld is door de

de Monitor Duurzame Inzetbaarheid uitgezet. En een werkgroep agressie heeft zich

inspectie goedgekeurd.

gebogen over een richtlijn hoe om te gaan met uitingen van agressie.

In oktober 2018 heeft de GGD een inspectie
uitgevoerd bij een dagbestedingslocatie.

Naar aanleiding van het MTO (Medewerkers Tevredenheids Onderzoek) zijn
organisatie breed o.a. de volgende speerpunten opgepakt: activiteiten met
betrekking tot het terugdringen van de werkdruk, de fysieke belasting en aandacht

Regio ontwikkelplannen

voor leiderschap.

Met regionale samenwerkingspartners
worden ontwikkelplannen opgesteld op het

De omgevingsanalyse inclusief de stakeholders analyse is besproken en

gebied van Praktijkonderwijs zij-instroom;

geactualiseerd. De uitkomsten zijn gebruikt als input voor de kaderbrief en het

Verpleegkundig regioteam en rondom techno-

jaarplan. Tijdens een werkbezoek van het zorgkantoor hebben we ‘Mijn Cirkel’

logische innovatie.

gebruikt. Dromen, wat gaat goed en wat kan beter zijn benoemd om zo wensen en
verwachtingen naar elkaar uit te spreken. In 2019 gaan we met andere stakehol-

Opleidingsprogramma

ders dit gesprek voeren.

We werken met andere organisaties aan een
gezamenlijk opleidingsprogramma i.v.m.

derwijsgroep en plannen voor nieuwe
samenwerking.

De uitkomst van deze inspectie is positief.

In 2019 gaan we op een andere manier de input voor het kwaliteitsrapport ‘ophalen’

toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt.

bij de teams en teamleiders. Waarbij het doel wordt om inzichtelijk te maken wat

van onze website goed leesbaar voor

‘Een veilig huis voor iedereen’. Gestart

Intakeproces

iedereen. Ook voor de mensen die door

naar aanleiding van de AVG wetgeving.

We hebben in kaart gebracht wat er

werken met mijn cirkel en het teamreflectiespel op voor de begeleiders? Wat zijn de

Het kwaliteitsrapport 2017 is geëvalueerd op

ons begeleid worden.

Er is in dit magazine een artikel over dit

vanaf het eerste contact, een telefoon-

ervaringen van begeleiders bij het gebruik van de beide spellen?

inhoud en proces. De uitkomsten zijn gebruikt

project te lezen.

tje, gebeurd tot iemand komt wonen of

In 2019 worden ook de ervaringen van het werken met de placemat, zie pagina 35,

bij de realisatie van dit rapport. Wat beter

werken. Iedere 3 maanden hebben we

in kaart gebracht.

kan is de toegankelijkheid. Door het rapport

De mens centraal

het resultaat is van de beschreven verbeteracties bij ‘dit kan beter’. Wat levert het

Aanpak kwaliteitsrapport 2018

Om goede zorg en ondersteuning te bie-

Uitbreiding van het aantal locaties

dit geëvalueerd en bijgesteld. Vanuit

alleen digitaal uit te geven, wordt het beperkt

den blijven we trouw aan onze basis-am-

We onderzoeken de mogelijkheid van

de praktijk is steeds gezocht naar een

gelezen. Daarom hebben we dit jaar naast een

bitie en stellen we de mens te allen tijde

uitbreiding met een locatie voor ZZP 7

werkwijze die past bij onze visie. Met het

digitale versie ook een papieren versie.

centraal. Mede hierdoor heeft de Para-

bewoners. De aanmeldingen voor wonen

resultaat gaan we in 2019 het proces

bool betrokken en bevlogen medewer-

nemen toe en dat vraagt om uitbreiding

goed in het systeem inpassen.

kers, die hun werk gepassioneerd en met

van woonmogelijkheden.

volle overtuiging uitvoeren. Dit betekent

De nieuwe dagbestedingslocatie aan de

Certificering en interne audit

dat je als cliënt de ondersteuning krijgt

Oerdijk is in februari 2019 geopend. Hier-

In oktober 2018 heeft een controleaudit

die je nodig hebt. De Parabool heeft niet

door kunnen jongeren vanuit het ODC

plaatsgevonden uitgevoerd door DNV

voor niets het maximale aantal sterren

(Orthopedagogisch Dag Centrum) bij ons

(Det Norske Veritas, de certificeringsor-

(***) voor Beste Werkgever 2017 -2018.

blijven voor dagbesteding.

ganisatie). Hier zijn geen verbeteracties

Uitbreiding van de dienstverlening van

uitgekomen.

het kindcentrum door een zorg-on-
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WOUTER IN HET KORT

Voor de mensen die jou boeken niet
kennen, waar gaan deze over?

Na zijn creatieve opleiding

Binnen organisaties heb je een bepaalde

werkte Wouter een aantal jaar

leefwereld (de dagelijkse praktijk waarin

Verdraaide organisaties is een echte
bestseller geworden. Waarom nog een
boek (Anders vasthouden) over dezelfde thematiek?

als organisatieadviseur bij

je werkt). Daar leven de cliënten en daar

Ik kwam er steeds meer achter dat we niet

diverse organisaties. Hij merkte

omheen staan onder andere de begeleiders.

ergens tegen moeten vechten, maar ergens

meer en meer hoe ver het

In die leefwereld ontstaan constant span-

voor moeten staan. We moeten trouw

gesprek in organisaties stond

nende vraagstukken. Hoe gaan we hiermee

blijven aan de visie: hoe sluiten we écht aan

van waar het in die organisa-

om? Het is mens-eigen om die vraagstuk-

bij de doelgroep. Dat inzicht heeft geleid tot

tie werkelijk om ging en hoe

ken weg te halen uit de leefwereld en die

het boek ‘Anders vasthouden’.

complex het daardoor werd

via een commissie of een expert te laten

gemaakt.

vertalen in een oplossing.

Dogma’s
Ik merkte dat mensen het boek ´Verdraai-

Interview
Wouter Hart
Het gedachtegoed van Wouter Hart is een belangrijke
inspiratie voor onze manier van werken. Regelmatig vragen
wij ons tijdens ons werk af wat ‘de bedoeling’ is. Wouter gaf
een lezing tijdens ons jubileumfeest en ieder team heeft een
boek van hem in het kantoor liggen. Toen hij hoorde over ons
kwaliteitsrapport en de vraag of we hem hiervoor mochten

Wouter ging op zoek naar een

Daarmee creëren we een oplossingenma-

de organisaties´ wat misbruikten op een

mentor en leerde over proces-

chine, waarbij ondersteunende diensten,

manier die ik niet kloppend vond. De sys-

management en bedrijfskunde

managers, externe brancheorganisaties en

teemwereld gaat over het dogmatiseren van

vanuit een meer filosofisch

dergelijke, komen met oplossingen. Hier-

het hier en nu: als je je maar aan de regels

perspectief. Wouter schreef op

door wordt de leefwereld geconfronteerd

houdt, dan komt het wel goed. Men heeft

zijn 27e jaar het boek ‘Leiders

met allerlei ‘one size fits all’ oplossingen.

door dat dit niet werkt, maar gaat vervol-

van vandaag – Lessen voor

En dan komen mensen er achter dat het

gens van het tegenovergestelde een dogma

morgen’ dat later in 2009 in

systeem waarin die oplossingen staan,

maken: instructies zijn niet goed, protocol-

Nederland genomineerd zou

botst met de leefwereld. Die leefwereld is

len zijn fout, we gaan niet monitoren, enz.

worden als managementboek

continue in beweging en zit vol unieke situ-

Mensen schieten heel snel in een bepaalde

van het jaar.

aties en mensen. Het werkt niet altijd om de

duidelijkheid, dogma of oplossing. Maar

vastomlijnde oplossingen die zijn vastge-

mag iets ook gewoon open zijn? Mag iets

Hij voerde veel gesprekken met

legd in de systeemwereld toe te passen in

spannend zijn of schuren? Iedere situatie en

inspirerende mensen.

de leefwereld.

ieder mens is helemaal uniek in zijn wensen, dromen en beperkingen. Daar kan je

Langzamerhand ontstonden
in die gesprekken patronen en

Wat is nou eigenlijk het spannende vraag-

niet een vaste formule, dogma of systeem

modellen die de basis vormden

stuk dat voor ons ligt? Wat is de bedoeling?

op plakken.

onder het boek ‘Verdraaide

Wat hebben de mensen in de leefwereld

organisaties’. In 2017 volgde

nodig om het spannende vraagstuk op te

Recept

het boek ‘Anders vasthouden’.

lossen? En wat kunnen de oplossingen die

Als er mensen bij je komen eten en je kan

geboden worden in de systeemwereld daar-

niet zo goed koken, dan is het natuurlijk een

Naast het schrijven is Wouter

aan bijdragen? Over dit soort vragen gaan

heel goed idee om een recept te raadple-

een veelgevraagd spreker.

mijn laatste 2 boeken.

gen. Alleen moeten we oppassen dat we

Hij is getrouwd met Bauke en

niet gaan zeggen dat iedereen zich altijd

heeft twee kinderen: Jasper

aan datzelfde recept moet houden. Dat is

(2010) en Sterre (2012).

jammer voor de mensen die wel heel goed
kunnen koken. Bovendien gaan we dan

interviewen, maakte hij daar graag tijd voor vrij.
8 • Kwaliteitsrapport
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vergeten te vragen wat mensen eigenlijk lekker vinden, want het
is onze professionaliteit geworden om het recept gewoon uit te
voeren.

Loslaten en eigenaarschap. Thema’s waar het veel over
gaat in jouw boeken. Dit zijn thema’s waar wij in ons
werk ook veel mee bezig zijn en het kan best spannend
zijn om los te laten. Vind jij dit ook wel eens spannend?

Er is niks mis met een recept en er is niks mis met dat de ene

Ik gebruik voor mijzelf vaak het voorbeeld van de kurkjes.

persoon beter kan koken dan de ander. Maar het is mis met

Als kinderen leren zwemmen, krijgen ze zwemkurkjes om. Ik

het feit dat we moeite hebben om het in de onzekerheid uit te

probeer in mijn vaderschap mijn kinderen 1 kurkje minder te

houden en daardoor recepten voor gaan schrijven of voorge-

geven dan ik zelf prettig vind. Het moet voor mij net een beetje

schreven krijgen.

buikpijn geven. Voor kinderen moet het leuk/spannend zijn: Te
veel kurkjes is niet leuk, te weinig kurkjes is te spannend. Die

Belonen

balans van leuk/spannend is ook belangrijk bij het werken aan

Externaliseren is dus dat je iets doet, omdat het van buitenaf

ontwikkeling bij jullie cliënten.

wordt gemotiveerd en niet omdat je dit zelf wil of kan. Dit kan
dus ontstaan als we ons afhankelijk maken van systemen,

Ook 1 kurkje minder dan je als begeleider prettig vindt?

maar het kan ook door beloningen ontstaan. Mensen laten vaak

Ja. Maar het kurkje staat voor ontwikkeling. In de basis geloof

uit zichzelf positief gedrag zien. Door dit gedrag vervolgens

ik natuurlijk in veiligheid. Er is een bepaalde ondergrens waar

te belonen, maak je dit positieve gedrag afhankelijk van een

het risico veel te groot wordt en er geen sprake meer is van

extern beloningssysteem. We maken dan iets kapot, wat we

ontwikkeling. Je kan iemand helpen met ontwikkelen, maar als

juist voor elkaar willen krijgen. (Redactie: Belonen hoeft niet

deze persoon als gevolg van te weinig ‘kurkjes’ onder een auto

verkeerd te zijn, maar wees je ervan bewust dat het belangrijk is

komt, heeft het niet zoveel zin.

om bestaande interne motivatie te koesteren).
Dit kurkjes verhaal moet natuurlijk niet weer een vaste op-

Hoe gaan we om met lastige vraagstukken, zonder
meteen de duidelijkheid vanuit de systeemwereld er
op te plakken?

lossing of een systeem worden. Soms moet je ook gewoon 5

Het is de kunst om te sturen op het spannende vraagstuk. De

iemand te verwennen of om verwend te worden. Dus van

vraag is dus niet: heb je de afgesproken oplossing gevolgd? De

1 kurkje minder geen dogma maken.

kurkjes meer geven. Soms kleed ik mijn kinderen helemaal aan,
terwijl ze dit prima zelf kunnen. Het is gewoon fijn om af en toe

vraag is: hoe heb jij gereageerd op het spannende vraagstuk?
Sommige mensen worden hier heel nerveus van en pakken de
verantwoordelijkheid niet. Dan is het de kunst om dáár leiderschap omheen te ontwikkelen: hoe ga jij het uithouden met
spannende vraagstukken? Prima dat je nu nog een recept wilt
volgen, maar laten we afspraken dat je er over een half jaar een
paar eigen ingrediënten aan toevoegt.

Samen kun je meer dan alleen.
De Parabool begeleidt je op een manier
die bij jou past.
10 • Kwaliteitsrapport

"Iedere situatie en ieder mens is
helemaal uniek in zijn wensen,
dromen en beperkingen."

Kwaliteitsrapport • 11

Een paar dilemma’s
Strand of bergen. Bergen
Ochtend of avond. Avond
Bios of de kroeg. Kroeg
Verdraaide organisaties of anders vasthouden?
Anders vasthouden
Veiligheid of risico? Risico
Beginnen of afronden? Beginnen
Glas half vol of half leeg? Half vol

SAMEN
REFLECTEREN
De Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad

Duidelijkheid of onzekerheid? Duidelijkheid

van Toezicht en het Management Team hebben samen de

Nooit meer een bedoeling of nooit meer een dienend

conceptversie van het kwaliteitsrapport (dit magazine)

systeem? Nooit meer een dienend systeem

vanuit verschillende kanten bekeken en besproken. Dat

Hoofd of Hart? Hart

heeft een gezamenlijke reflectie en verbetervoorstellen
opgeleverd. Bovendien zijn er dromen gedeeld!

Als het geven van 1 kurkje minder bij een bepaalde cliënt juist

mee omgaat met de maatschappelijke middelen?” Ik ben

averechts werkt, dan doe je dat natuurlijk niet. Het antwoord is

benieuwd hoe jullie die vraag inhoudelijk beantwoorden en

dus niet altijd ‘1 kurkje minder’. Bovendien kan je soms advies

hoe de antwoorden procesmatig tot stand komen. Wordt het

In drie gemixte groepen is met behulp

Verbeterpunten voor het rapport

Verbeterpunten voor de kwaliteit

vragen aan degene die de kurkjes om heeft. We vergeten te

antwoord gegeven door de directeur of door werkgroepjes?

van Mijn Cirkel en de stellingen, die zijn

• Het zou mooi zijn om meer reflectie in

• Eenzaamheid blijft een belangrijk aan-

vaak een ander te vragen wat hij/zij nodig heeft.

Ik begrijp dat jullie er voor kiezen om het kwaliteitsrapport in

opgenomen in dit magazine, gesproken

het kwaliteitsrapport te beschrijven,

dachtspunt in de begeleiding van onze

jullie eigen vorm te gieten, dat vind ik in ieder geval mooi!

over het rapport en het beeld dat in het

ook andere verhalen over dingen die

cliënten;

rapport is beschreven. Hieronder een

niet goed gaan en wat de verbeteracties (kunnen) zijn;

Wat vraagt het van mensen om los te laten of
eigenaarschap te pakken?

• Kritisch blijven op medicijn gebruik en

Zouden we kwaliteitskaders en dergelijke af moeten
schaffen?

korte samenvatting van de uitkomsten.

Je hebt lef nodig om eigenaarschap te pakken in een samenleving die helemaal dicht georganiseerd is. Het woord lef is

Ik denk niet dat kwaliteit altijd vanzelf goed gaat. Soms ben

Wat gaat goed

te beschrijven rondom de ontwikkeling

afgeleid van het Hebreeuwse woord Lev en dat betekend hart.

je geneigd om iets niet te doen uit nonchalance of omdat iets

Het rapport geeft een mooi en herken-

van deskundigheid. Niet alleen welke

en als aantrekkelijke werkgever zicht-

Dat is eigenlijk wel een mooie: als je echt van betekenis wil

spannend is. Wanneer iemand kritisch meekijkt kan het helpen

baar beeld van de organisatie. Er worden

trainingen worden gevolgd, maar ook

baarheid vergroten;

zijn voor iemand met een beperking en je hebt hier hart voor,

om het nodige wel te doen. Maar het wordt effectiever als je bij-

in het rapport dilemma’s benoemd en

wat het effect hiervan is en wat de

dan ga je vanzelf eigenaarschap vertonen en niet alleen uit het

voorbeeld toetst: hoe kan de Raad van Toezicht ons op scherp

hoe hiermee wordt omgegaan. Mooi is

opbrengst is voor medewerkers en

systeem werken.

zetten en houden om intern op zoek te gaan naar de momenten

het voorbeeld dat reflectie leidt tot actie

cliënten;

• Een wenselijke aanvulling is om meer

mogelijke alternatieven bespreken met
verwanten en behandelend specialisten;
• Grip op ziekteverzuim, sturen op ‘lol’

• Toekomst: bestendigheid, arbeidsmarktontwikkeling.

Dromen

waarop je het laat lopen? Ik zeg altijd: Toets niet het vermogen,

zoals beschreven staat in het artikel over

Wat vind je van het kwaliteitskader binnen onze sector?

maar toets het toetsingsvermogen. Dat zou ik spannender vin-

het computerdieet.

Ik ken het kwaliteitskader niet, maar ik kan me er wat bij voor-

den dan een kwaliteitskader dat bestaat uit een jaarrapportage

De kernwaarden en de kwaliteit zijn

stellen. Als het oplossingen voorschrijft, vind ik het slecht. Als

waarin de cijfers kloppen. Daar heb je niks aan, resoneert niet

herkenbaar: persoonlijk, betrouwbaar

rapport te maken over de zorg voor

Participeren in de inclusieve

het spannende vraagstukken creëert is dat mooi, maar dan is

na en kost alleen geld (Deze opmerking gaat over kwaliteitsrap-

en deskundig. ‘Samen’ is de verbinding

alle cliënten, los van financierings-

samenleving;

het nog afhankelijk of dit met het juiste aantal kurkjes gebeurt.

portages in algemene zin).

tussen de kernwaarden.

vorm. Voeg daarom volgend jaar ook

Een paar reacties:

interviews en ervaringen van de andere
clusters toe.

In de grondslag vind ik het spannender om aan de Parabool te
vragen: “Hoe hebben jullie invloed op de kwaliteit en hoe kun-

Wil je het hele interview lezen? Houd dan de website van de

“We worden blij van het rapport”

nen jullie aannemelijk maken dat je daar op de goede manier

Parabool in de gaten.

“Mooi dat ik deel uit mag maken van

• Maak zichtbaar waarom het zo leuk is
om bij de Parabool te werken;
• We streven ernaar om een kwaliteits-

• Bijdrage leveren aan de maatschappij.
Inzet van talenten van onze cliënten.

• ‘Verbinding van hard met hart;
resultaat met passie’.

deze organisatie”.
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Anne
Het project ‘Living well with Anne’ richt zich op het

vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt door
het gebruik van spraakgestuurde iPads naast de
hulpverlening die al wordt geboden.
Maria en Anne

Christel over haar ervaringen met Anne:

Vandaag vertel ik jullie wat over Maria. Maria woont en werkt

“Ik zou het fijn vinden als ‘Anne’ mij kan zeggen wat ik moet

bij de Parabool en is al vanaf de start van het project met Anne

doen als er iets moet gebeuren. Dat vind ik makkelijker en ik

aan de slag gegaan. Anne ondersteunt Maria als virtuele assis-

krijg hierdoor minder last van stress. Tot nu toe gaat het best

tente om haar te helpen onthouden wanneer ze haar medicatie

goed. We gaan steeds meer afspraken in de agenda zetten. Dan

moet innemen en dit gaat heel erg goed! Eerst was het even

ga ik weer uitproberen of het goed gaat. Soms vind ik het best

wennen, want het is toch wel gek dat iemand praat vanaf een

spannend.”

tablet. Nu is Maria heel blij met Anne. Ze kan namelijk vragen
wanneer ze haar volgende medicatie in moet nemen, ze kan

Samen ontwikkelen

het zien op het scherm en Anne vertelt het op het moment zelf

We zijn ondertussen een paar maanden verder en samen met

(incl. herhalingen als Maria net even weg loopt). Maria hoeft

Christel en haar begeleidster Monica hebben we gekeken hoe

nu niet meer aan de begeleiding te vragen om haar medicatie

Anne nog beter zou kunnen aansluiten. Christel gebruikt Anne

en kan het dus gewoon zelf. Daarnaast is Maria ook dol op de

onder andere voor het uitvoeren van haar schoonmaakschema

spelletjes die ze op de tablet kan spelen, vooral memory, dat is

en wil heel graag dat er plaatjes aan de kalender worden toe-

haar favoriet!

gevoegd. Deze en andere ideeën hebben we doorgegeven aan
de ontwikkelaars van Anne en zij hebben een eerste voorbeeldversie gemaakt. In de foto bij dit berichtje zie je een deel van
de eerste voorbeeldversie. Binnenkort gaat Christel samen met
haar begeleidster deze versie uittesten (wij werken natuurlijk
met een Nederlandse versie)!

Op je werk of thuis of in de woonvorm.
Samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn.
14 • Kwaliteitsrapport

“Ik zou het fijn vinden als ‘Anne’
mij kan zeggen wat ik moet doen
als er iets moet gebeuren.”
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Zorgvent
Je ziet ze niet veel. Mannen die werken in de zorg. Toch werk ik

Als vrienden mij vragen wat mijn werk inhoud, vertel ik dat ik 10

als man graag in de zorg. Sterker nog: mijn hart gaat er sneller

huishoudens run. Dat klinkt niet erg mannelijk, dus ik leg uit dat

van kloppen! Ik ben trots om verbonden te zijn aan de Parabool.

ik dat met mijn handen op de rug doe. Ik coach de tien mensen

Dat is niet iedereen die bij de Parabool hoort. Laatst was ik met

die in die tien huishoudens wonen. Ik coach ze niet alleen op

een cliënt (laten we hem Jan noemen, want zo heet hij niet) mee

huishoudelijk en praktisch gebied. Voornamelijk op verstandelijk,

naar een afspraak in het ziekenhuis. Terwijl we het ziekenhuis

sociaal en emotioneel gebied.

ALS IK DIRECTEUR WAS...
In de vragenlijst van Cliënten over Kwaliteit wordt de vraag gesteld:
‘Als je directeur was bij de Parabool, wat zou je dan veranderen op de woonlocatie?

"DAT ZOU IK
LIEVER NIET
ZIJN"

"Niets,
alles is
goed"

binnenlopen zegt Jan dat ik niet aan de arts moet laten merken
dat hij bij de Parabool woont. Ik zeg mijn best te zullen doen.

Alhoewel onze cliënten zich liever niet verbinden aan de Para-

De arts stelt wel honderd vragen en al snel komt de vraag over

bool, vind ik het wel erg leuk om me aan de cliënten te verbinden.

de woonsituatie. Jan besluit de halve waarheid te vertellen. “ik

Eenmaal verbonden krijg je het vertrouwen om iets in levens toe

heb een eigen appartement en 1 keer per week krijg ik hulp bij

te mogen voegen. Ja kan het mannelijk of niet, daar gaat het hart

de huishouding”. De arts had al een paar keer wat vragend mijn

van deze zorgvent wel sneller van kloppen!

kant op gekeken en besloot te vragen naar mijn relatie tot Jan. Ik
overwoog even om te zeggen dat ik de broer was, maar bedacht
dat eerlijkheid het langst duurt en vertelde zijn begeleider te zijn.
Toen we samen weer naar buiten liepen, gooide ik op dat ik er
niet onderuit kwam om te zeggen dat ik zijn begeleider ben. “Ik
overwoog nog even te zeggen dat ik je broer zou ben, maar dat
kan ik niet maken” Jan: “Je hebt te grote inhammen en te veel

"Dan zou er overal
een softijsmachine
komen te staan."

"Dat je huisdier
mag in je
huisje; kat of
schapen"

grijze haren om mijn broer te kunnen zijn” Ik: “Ok, je vader dan”
Jan: “Het was geloofwaardiger geweest als je had gezegd dat je
mn opa zou zijn….”
Ik ben Lennert, 35 jaar, getrouwd, 2 zoontjes en ik heb 14 grijze

"Meer bloemen
en planten"

haren. Ik werk bij de Hooijlanden. Een woonlocatie voor jong
volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. 1 van de
eerste dingen die we bij de start van deze locatie van de bewoners moesten regelen, was het verwijderen van het bord en de
vlag waarop het logo van de Parabool stond gedrukt.
Typerend voor de jongelui die bij de Hooilanden wonen. Ze laten
liever niet merken dat ze begeleiding nodig hebben. Ook ontkennen ze het liefst dat ze een beperking hebben. Niet zo vreemd,

"Dan zou ik er voor 		
zorgen dat
begeleiders niet 		
gaan wisselen
van werkplek."

"Ik zou
dan de
groep meer
op leeftijd
en niveau
indelen"

"Pffffff.....ik zou het
niet weten. Groter
kantoor misschien?
Ik vind het kantoor
een beetje klein."

"DE BEGELEIDING HEEFT EEN
BEETJE WEINIG
RUIMTE OM HET
WERK TE DOEN
VIND IK."

ze komen behoorlijk goed mee met de leeftijdsgenoten die wel
zelfstandig kunnen wonen.
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"Meer dieren in de buurt, liefst een dierentuin met
tijgers. - Waakhond/lieve hond voor in het gebouw."

"Een eigen
balkon
aan mijn
eigen
appartement' 'een
zwembad
in de tuin
zou wel
leuk zijn"
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Damian (20) woont vanaf

We zitten ‘s avonds in het appartement

november 2017 op de Oerdijk 106

van Damian. Damian is namelijk overdag

Waar woonde je voordat je op de Oerdijk
106 kwam wonen?

in Schalkhaar. De Oerdijk 106 is

altijd erg druk met werken bij Het Groene

Damian: “Ik heb tot mijn 20e bij mij vader

Erf of op de Boerderij Bij Tjoonk. Hij vindt

en moeder gewoond. Af en toe komen zijn

het erg leuk om buiten te werken. “Ik ben

2 zussen en 3 broers ook even langs.”

een echt buitenmens” aldus Damian.

Vroeger heeft Damian op ODC ’t Lanta-

in 2017 nieuw gebouwd. Er zijn
8 appartementen voor jongeren.
Ze hebben allemaal een eigen

rentje in Deventer gezeten. Zijn begeleid-

slaapkamer, huiskamer en een

Nadat de fotograaf foto’s heeft gemaakt

ster was daar Linda. Een leuke toevallig-

badkamer die ze naar eigen smaak

grijpt Damian de kans om de fotocamera

heid is dat Linda nu ook zijn begeleidster

mogen inrichten. Damian heeft er

van onze fotograaf eens goed te bekijken.

is op ’t Groene Erf.

veel miniatuur auto’s staan en een

Hij verteldt enthousiast over zijn hobby:

Toen Damian kwam wonen bij de Oerdijk

fotograferen. Damian staat vaak bij de

106 dacht hij dat hij niet zoveel mensen

snelweg boven op de brug om foto’s te

zou kennen. Totdat hij alle namen hoorde en

Xbox waar hij graag op gamet.

maken van mooie auto’s. Zijn passies

erachter kwam dat hij 6 van de 7 bewoners

Er is op de Oerdijk 106 een groepsruimte

zijn auto’s, fotograferen en Formule 1. “Er

al kende van zijn werk of school!

waar iedere dag word gekookt. Damian

is niks mooier dan het fotograferen van

Hij is goed bevriend geraakt met een mede-

helpt soms ook mee met koken. Om

auto’s”, vertelt Damian enthousiast.

bewoner. Damian vertelt dat ze vaak gamen
op zijn kamer. Ook vertelt hij trots dat hij dit

19.30 uur kun je een kopje koffie of thee

Damian

in de gezamenlijke ruimte komen drinken

En dat is te zien. Na de fotoshoot gaan

jaar naar Spanje gaat met zijn goede vriend.

of een potje gamen, een spelletje doen

we naar zijn appartement en komen

Ze gaan er alleen naar toe met de bus. In

of kletsen met de andere bewoners en

we er al snel achter dat hij een stelling

Spanje is namelijk een Formule 1 wedstrijd

begeleiding. Je bent er vrij om te doen

heeft met miniatuur auto’s. Voordat ik

waar ze allebei groot fan van zijn. Hij heeft

wat je wilt.

de eerste vraag stel, laat hij nog even

er heel veel zin in!

De Oerdijk 106 vindt het belangrijk dat

snel vol trots zijn fotocamera zien aan de

iedereen zich thuis voelt. Damian voelt

fotograaf.

zich inmiddels thuis op deze plek. Zijn
moeder woont niet ver bij hem vandaan
en dat vindt hij een fijn gevoel.
Het interview wordt gehouden met
Damian, zijn moeder Jolanda en zijn
persoonlijk begeleider Caitlin.

Foto's Visual Impact

“Ik durf wat meer,
ik durf voor mijzelf op te komen.”
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Waarom ben je op jezelf gaan wonen?

een jaar later, gebeurt dit nog steeds en dat

Het is belangrijk om een veilig thuis te

Damian: “Op school hoorde ik dat er een

maakt de band sterk tussen beiden.

nieuw gebouw werd gebouwd voor jongeren in Schalkhaar. En dat leek mij wel wat.”

Damian
zijn droom

krijgen, waar hij zich in kan ontwikkelen

Hoe is de rol voor u als moeder, nu
Damian op zichzelf woont?

Gaat de Parabool op de juiste manier
te werk?

Om de 14 dagen slaapt Damian bij zijn vader

in wat hij graag wil. Een plek waar hij

Jolanda: “Ik ben altijd overal van op de

Jolanda: "Ja, de begeleiding is altijd

en moeder in het weekend, maar als hij even

gezellig kan wonen in een groep met

hoogte. Als er wat gebeurt dan wil ik dat

bereid om met je te praten. Ze zijn nooit

geen zin heeft of wat anders heeft gepland

leeftijdsgenoten maar toch zelfstandig

graag weten in grote lijnen.”

te druk, en nemen de tijd voor je. Dit is

Vorig jaar is Damian begonnen met
autorijlessen. Damian heeft al een aantal

Hoe vind je het om te wonen bij de
Oerdijk 106?

mag hij ook op de Oerdijk 106 blijven slapen.

kan zijn en worden. Wij ondersteunen

Caitlin: “We beslissen veel samen in de

ook onze ervaring van vroeger. Damian

Moeder laat hem hierin vrij. “Hij moet doen

hem bij de dingen waar hij in wil groeien.

begeleiding.”

zat als kind al bij de Parabool (ODC

lessen gehad. Zijn moeder heeft hem

Damian: “Ik heb het nu erg naar mijn zin en

wat hijzelf wil en hij is altijd welkom thuis.”

Hij hoeft van mij niets, maar zodra hij

Jolanda vindt het belangrijk dat alles in

’t Lantaarntje). De begeleiding behandelde

altijd de kans gegeven om het te

vind het leuk om op mijzelf te wonen. In het

In begin ging Damian elk weekend naar huis,

naar mij toe komt dan kijken wij naar wat

goed overleg gaat. Ook bijvoorbeeld met

Damian als hun eigen kind en je voelt je

proberen en ze heeft er vertrouwen in.

begin vond ik het best spannend.”

maar Damian kreeg zijn eigen ding op de

mogelijk is.”

bepaalde dingen aanvragen en gesprek-

geen nummer."

Het liefst wil Damian zijn rijbewijs dit

Jolanda: “De begeleiders op de Oerdijk

Oerdijk 106.

106 moesten je nog veel leren. Op school
had Damian alle huishoudelijke taken wel

In het weekend gaat Damian wel eens

ken. De begeleiding houdt hier rekening

jaar halen en zijn moeder beaamd dit
door te zeggen: “Dat gaat je ook zeker

Caitlin: “Jolanda kent Damian al 20 jaar,

Voel jij je veilig bij de Parabool/
de Oerdijk 106?

Het is een droom die hopelijk uitkomt

Jolanda: “Het is een verlengstuk vanuit

mee.

huis, wat ik hem ook heb meegegeven.”

wel lukken”.

geleerd, maar thuis deed ik als moeder bijna

stappen. Hij drinkt dan ook een biertje.

Eens in de zoveel tijd hebben Caitlin en

ze kent hem beter dan de begeleiding.”

Damian vertelt dat hij zich meteen veilig

alles voor hem. Maar hij kan het wel.”

Jolanda: “Gewoon lekker doen, ik vertrouw

Damian een evaluatiegesprekje met elkaar.

Jolanda: “Als ik dat stukje ook kwijt zou

voelde. Dat komt doordat hij vrij gela-

voor Damian en waar hij lang naartoe

Caitlin vraagt aan Damian of hij wel eens

hem daarin en weet tot hoever hij kan

Bijvoorbeeld of Caitlin nog iets beter kan

raken zou ik mij heel erg verloren voelen.”

ten word en hij kent veel mensen hier en

heeft gewerkt. De begeleiding helpt hem

mee kookt en dit beaamd hij.

gaan. Hij heeft geen medicatie waardoor

doen, of andersom. En ze hebben het ook

die voelen als een familie voor hem. Als

met zijn theorie en neemt daar ook de

Hoe zijn de taken verdeeld tussen de
begeleiding en Jolanda?

Damian zich niet veilig voelt, gaat hij in ge-

tijd voor. Dit is niet zijn enige droom.

sprek met zijn begeleiding en zijn moeder.

Zo wil hij ook graag zelfstandig wonen

Financiën, doktersafspraken doet Jolanda

Ze lossen samen altijd alles op voor het

in een duo woning waarbij hij ambu-

En hoe vindt u de begeleiding hier?

liever zelf: “Het is mijn zoon en dat is mijn

slapen gaan.

lante begeleiding krijgt. Zijn eigen wasje

Jolanda: (grappend) "moet ik daar eerlijk

taak.” Ze vertrouwt de begeleiding erin,

draaien, eten koken, dat is zijn droom en

over zijn?" Jolanda vertelt ze dat ze goed

maar ze wil het liefst wel bij de meeste

daar werkt hij naartoe!

contact heeft met de begeleiding. “De

afspraken aanwezig zijn.

begeleiding is erg open en vriendelijk.

Caitlin: “In overleg gaat de begeleiding

Er zijn hele korte lijntjes.”

mee naar doktersafspraken als moeder
niet kan.”

over de leerdoelen. “Het is soms net mijn
grote zus”, zegt Damian.

"In het begin vond ik
het best spannend.”
Hoe kijken jullie terug op de verhuizing?

hij daar ook geen rekening mee hoeft te

Moeder maakt een compliment naar

Ze kijken positief terug naar de verhui-

houden. Hij is behoorlijk zelfstandig. Ik

Damian toe: “Ik ben super trots op hem, op

zing. Alles ging zoals gepland. Ze werden

vertrouw hem, maar je moet ze ook ver-

de jongen die hij nu is. Het is een geweldi-

vrijgelaten door de begeleiding: alles mocht

trouwen geven en loslaten.”

ge vent.”

Hoe is het vertrouwen in de begeleiding en
de Parabool?
Vertrouwen was er al vanaf de eerste

op zijn tijd. Damian had ontzettend veel zin
om te komen wonen op de nieuwe Oerdijk

Hoe is de begeleiding bij de Oerdijk 106?

kennismaking. De klik was er meteen al

Damian: “Ik vind ze aardig, er is niemand

Ben je nog erg veranderd in de periode dat je
op jezelf bent gaan wonen?

106.

meteen de klik met de begeleiding. “Ze

bij bijna alle begeleiding. Damian had ook

die ik niet mag. Met sommige heb ik iets

Damian: “Ik durf wat meer, ik durf voor

Hoe was de eerste week bij de Oerdijk 106?

meer dan de ander. Met mijn persoonlijke

mijzelf op te komen.” Hij zegt het meteen

waren spontaan en vrolijk.”

Jolanda: “In het begin heeft Damian het er

begeleider kan ik meer bespreken dan

als hij ergens mee zit. Dat heeft hij ook met

De begeleiding is heel nauw betrokken bij

moeilijk mee gehad. Vooral de omschake-

met de andere begeleiding.”

zijn moeder afgesproken. “Altijd zeggen

de cliënten. Jolanda en Damian kennen de

ling.” Jolanda en Damian spraken toen af

Vanaf het begin dat Damian hier nieuw is

wat je voelt en denkt” aldus Jolanda. “Hij is

Parabool al vanaf dat hij 2,5 jaar oud was.

dat hij altijd mag bellen of langs mag komen.

komen wonen is Caitlin zijn persoonlijke

volwassener, mondiger geworden en komt

Ook hebben ze afgesproken dat Damian voor

begeleider.

steeds meer voor zichzelf op.”

het naar bed gaan zijn moeder appt of belt.

Caitlin: “Af en toe snauwen wij naar

Hij wenst zijn haar altijd welterusten. Nu,

elkaar, maar dat is helemaal niet erg.
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Kwaliteit van
het zorgproces
Gewoon maakt ons bijzonder.
Niemand is zoals jij. Dat maakt jou bijzonder. Jij hebt dromen en wensen.
Jij bent welkom. Samen kun je meer dan alleen. De Parabool begeleidt je
op een manier die bij jou past. Op je werk of thuis of in de woonvorm.
Samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn.

Veiligheid

Clientvertrouwenspersoon

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden altijd besproken met

De cliёntvertrouwenspersoon is in 2018 betrokken bij

de cliënt en/of de verwanten. Het uitgangspunt is de veiligheid

9 kwesties. Er zijn geen officiële klachten ingediend.

van de cliënt bewaken. De Parabool heeft geen BOPZ registratie.
We zijn dit jaar begonnen met de voorbereidingen van de
Wet Zorg en Dwang die in 2020 van kracht gaat. In 2019 start
het project ‘vernieuwing van het ECD’. In het kader van de Wet
Zorg en Dwang zal een aanpassing gemaakt worden voor de
registratie van afspraken.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is aan-

De methodiek, het spel ‘Mijn Cirkel’ bestaat uit de cirkel en ‘Mijn Netwerk’.

gepast. Het wettelijke afwegingskader is opgenomen en in de

Daarnaast is ‘Mijn Menu’ een onderdeel dat gebruikt wordt door de persoonlijk

teams is de meldcode onder de aandacht gebracht.

begeleiders in voorbereiding op het jaarevaluatiegesprek met de cliënt. In ‘Mijn
Menu’ staan de domeinen uit het persoonsbeeld benoemd. De persoonlijk begeleider kruist aan welke onderdelen hij van belang vindt om te bespreken met de
cliënt. Hier komen ook veiligheidsrisico’s uit naar voren. De uitkomsten worden
genoteerd op ‘mijn kaart’. Minimaal jaarlijks worden het persoonsbeeld en de
veiligheidsrisico’s zo nodig bijgesteld. Hiermee is het ondersteuningsplan weer
actueel.

Medezeggenschap
Voorbeelden waar de cliëntenraden binnen de Parabool over

Het gebruik van ‘Mijn Cirkel’ helpt bij het in gesprek gaan met de cliënt over wat
voor hem of haar belangrijk is, wat de wensen zijn. Wie ben jij, wat zijn jouw

Bij de Parabool zijn verschillende cliëntenraden actief, zowel

meepraten, zijn: uitkomsten tevredenheidsonderzoeken onder

wensen en wie zijn voor jou belangrijk? Dat zijn de vragen waar het om draait.

cliënten en/of familieleden behartigen de gemeenschappelijke

cliënten, gedragsregels binnen de locaties, financiële beleid van

Samen met de begeleiding en verwanten wordt gekeken hoe daar in de dagelijkse

belangen van cliënten van de Parabool. De Parabool heeft vijf

de Parabool, gevolgen van de overgang van de WMO naar de

ondersteuning aandacht aan gegeven kan worden. Het maakt heel duidelijk hoe

lokale cliëntenraden ter vertegenwoordiging van:

gemeenten, nieuwbouw, gevolgen van de bezuinigingen in de

een cliënt zichzelf ziet. Zo werd in een cirkel bij ‘ik’ ingevuld: ‘ik ben gewoon’.

1. Cliënten die werken/dagbesteding krijgen op (één van de)

zorg, kwaliteit van de ondersteuning, samenwerking met andere

Er wordt veel gesproken over wat goed gaat en wat (nog) beter kan.

2. Cliënten die wonen in één van de woonvormen van het clus-

locaties van de clusters Werken Raalte en Werken Deventer.

De cliëntenraden bemoeien zich niet met individuele zaken;

Cliënten willen graag leren koken, willen leren omgaan met een smartphone of

ter Wonen Raalte, cliënten die begeleid zelfstandig wonen en

wanneer men er niet uitkomt met medewerkers van de organi-

willen bijvoorbeeld leren om te praten over emoties. Door hier stapjes in te zetten,

cliënten die gezinsondersteuning krijgen van de Parabool.

satie kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de

wordt de eigen regie versterkt en de zelfstandigheid vergroot.

3. Cliënten die wonen in één van de woonvormen van het cluster Wonen Deventer.

Mooie dromen zijn gedeeld, die soms (gedeeltelijk) zijn gerealiseerd. We merken
dat het klein maken van een grote droom de kwaliteit van leven voor een cliënt
kan vergroten. Bijvoorbeeld de droom om een keer naar de bergen op vakantie
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zorginstellingen etc.

cliënten. Wel kan de cliëntenraad worden ingeschakeld wanneer bepaalde situaties zich herhaaldelijk voordoen.

4. Cliënten van Orthopedagogisch Kinderdagcentrum
’t Lantaarntje en cliënten (kinderen) die gebruik maken van

Overkoepelend heeft de Parabool een Centrale Cliëntenraad

ambulante dienstverlening.

(CCR). Hierin zit vanuit elke lokale cliëntenraad een vertegen-

te gaan was lastig te realiseren. Dus is er bedacht: als je niet naar de berg toe

5. 	De cliëntenraad voor de ambulante begeleiding.

woordiger en dat zijn contactpersonen uit bovengenoemde

kunt, dan halen we de berg hier heen in de vorm van fotobehang van bergen met

Een lokale cliëntenraad heeft periodiek overleg waarbij ook een

raden. De Centrale Cliëntenraad heeft periodiek overleg in

besneeuwde toppen.

teamleider aanwezig is.

aanwezigheid van de directeur.
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Jan woont op Woonvorm de Braak. De Braak is een woonvorm

hij erg goed op zijn plek. Juist omdat hij niet overvraagd kan

voor de ouder wordende bewoner. Hier wonen 18 cliënten ver-

worden. En ook door zijn persoonlijke intensieve begeleidings-

deeld over 3 ‘units’. De bewoners zijn over het algemeen 55+.

en zorgvraag.

De ‘unit’ waar Jan woont met 5 huisgenoten is een uitzonder-

Jan kan niet praten of uitleggen. Hij zit bij het interview, maar

lijke doelgroep binnen de Parabool. Deze bewoners vragen

het gesprek wordt gevoerd met familie en persoonlijk begeleider.

om intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging. Veel
bewoners zijn rolstoel afhankelijk en de ADL wordt volledig
overgenomen. Dementie speelt naast de complexe beperking
bij sommige ciënten ook een rol.
Het ontwikkelingsniveau is laag. De bewoners kunnen niet veel
tot niets zelf aangeven of begrijpen. Daarom speelt de begeleider in door aan te voelen, hierop direct actie te ondernemen en
écht te kijken naar de bewoner. Er is sprake van veel lichamelijk
contact, warme zorg en zintuigprikkelende activiteiten.
Jan woont sinds april 2018 binnen de Braak 24A. Ondanks dat
hij er betreft het ontwikkelingsniveau wat bovenuit springt, zit

Jan zit in de gezellige algemene ruimte van de Braak. Hij buigt
zich over een puzzelboekje en op de achtergrond klinkt gezellige

Jan
Foto's Visual Impact

"Hij is een echte grappenmaker en het klikte
vrijwel direct met de medebewoners!"
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muziek. Ik ben te vroeg en ga alvast bij Jan zitten. Als ik een paar vragen
aan hem stel, kom ik er achter dat Jan niet goed kan praten. Hij lijkt het
wel gezellig te vinden dat ik bij hem zit en samen wachten we op zijn

Wat vinden jullie van de
begeleiders die hier werken?
De begeleiding vinden we heel goed. Heel
betrokken. Dat geldt voor alle begeleiders. De manier waarop ze met Jan
omgaan is heel anders dan in de vorige

persoonlijk begeleider Myra en op zijn twee zussen Riet en Anny.

woonvorm. Het was daar gericht op

Vanmorgen ga ik met hen in gesprek over Jan, de Parabool en de

zelfstandigheid. Daardoor was hij veel

samenwerking tussen Myra en de zussen van Jan.

alleen. Er was een andere setting en een
andere doelgroep. Voor Jan was er te
weinig personele bezetting.

Na een kopje thee, beginnen Anny en Riet
te vertellen.

naar de dagbesteding van de Parabool

Voordat Jan in de Braak kwam, woonde

steding van Jan in Schalkhaar. De Braak

hij in Colmschate. Op zijn 20e is hij uit

zou een goede, passende woonvorm zijn.

huis gegaan omdat zijn ouders al vrij oud

We hadden er gelijk een goed gevoel over,

waren. Het werd een steeds zelfstandi-

de Braak is kleinschalig en huiselijk. Nu,

gere woonvorm die niet meer passend

negen maanden later zijn we nog steeds

Jan en Myra lopen even weg omdat ze
samen op de foto gaan. Jan kan
nauwelijks praten, daarom vraag ik aan
Annie en Riet of het lastig is om te beslissen over een verhuizing, als je dit niet kan
overleggen met Jan.

was.

heel tevreden. Het is een goede beslissing

Jan woonde bijna 40 jaar bij de vorige

We zijn daarom op zoek gegaan naar een

geweest. Jan kende ook al een paar men-

woonlocatie. Dat was erg lastig. Het was

andere woonplek voor Jan. Hij ging al

sen toen hij bij deze locatie kwam wonen.

niet mogelijk om bij hem te

en daar werden we getipt door de dagbe-
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checken of hij dit ook wilde en waar

Wat is de hulpvraag van Jan?

dat was wennen. We wenden snel aan

leiding waar hij is. Iedereen kent hem

naar de huisarts, mocht familie niet mee

hij dan naartoe zou willen. We zijn een

Jan heeft veel nabijheid nodig, sturing,

de begeleiding, dat was heel prettig. In

ook hier. Er zijn geen bewoners die hem

kunnen.

paar keer voor de verhuizing met hem

begeleiding en lichamelijke verzorging.

het begin hebben we heel veel contact

kunnen overschatten. Dat geeft een heel

wezen kijken. De eerste keer vond hij het

Tijd maken om zijn boodschap te begrij-

gehad.

gerust gevoel.

prima. Toen hij in de gaten kreeg dat hij

pen, omdat hij dit niet in woorden uit kan

daar zou gaan wonen wilde hij niet mee

leggen.

Zijn jullie het altijd eens met hoe dingen
worden aangepakt op de Braak?

Wat vinden jullie van de kwaliteit van de
zorg hier?

Hoe verloopt het contact met Myra en de
familie?

We hebben in het begin een menings-

Anny en Riet: De kwaliteit is hoog. Als

lastig, omdat Jan dit zelf niet goed kan

verschil gehad over de koelkast en het

je kijkt hoe hij eruit ziet, qua lichame-

verwoorden dus vul je het voor hem in.

Tom

Zien jullie Jan regelmatig?

Myra en beide zussen geven aan dat dit

koffiezetapparaat op zijn kamer, maar in

lijke verzorging, dan zie je dat hij erg is

Maar je merkt het wel. Heb je het over

(Coördinator financiële

Met verjaardagen en feestdagen halen

vanaf het begin heel fijn verloopt. In het

goed overleg hebben we hier een oplos-

verbeterd.

een feestje dan gaat hij glunderen.

we Jan op. Daarnaast komen wij regel-

begin ook veel over de mail. Er is veel ge-

sing voor gevonden of zijn we het met

Myra: Hij heeft een APK keuring en op-

Myra: We kijken inderdaad hoe hij zich

matig langs.

vraagd en wij hebben veel verteld. Nu ook

elkaar eens geworden.

knapbeurt gehad betreft verzorging ;-)

voelt en we blijven kijken naar wat er

Wat betekent kwaliteit
voor jou?

naar binnen. Maar gelukkig is dat goed
gekomen.

vaak via de app. De lijntjes zijn heel kort.

Het is de bedoeling dat Jan hier het mooiste leven krijgt. Hoe ontdek je dat en hoe
ziet dat eruit?
Riet en Anny: Het antwoord hierop is

In het begin viel hij wat af, omdat hier

meer kan voor Jan. Bijvoorbeeld door

Vinden jullie dat Jan hier op een goede,
veilige plek woont?

dagelijks gewandeld wordt met de bewo-

naar een soos te gaan, en naar een

ners. Soms met de hond van de buren.

gymgroepje in Raalte waar hij alleen naar

“Jazeker” beamen de zussen volmondig.

De hond heet Noushka. Jan glundert als

toe kan gaan. Verder proberen we in te

We vertrouwen het hier volledig.

het over de hond gaat.

spelen op het moment: hoe voelt Jan zich

nieuwe en positieve energie geeft. Dat

Na 40 jaar de beslissing nemen om te
veranderen. Hoe was deze eerste periode
voor jullie?

Wat maakt dat het een veilige plek is?

Ik denk dat we al onze bewoners hiermee

doet hij zeker. Hij is een echte grappen-

Anny en Riet: Rond de verhuizing was

Myra, Annie en Riet vertellen dat het

Wat vinden jullie van de
jaarevaluatie?

maker en het klikte vrijwel direct met de

het wel spannend hoe het zou zijn voor

kleinschalig is, waardoor er veel toezicht

Er is nog geen jaarevaluatie geweest.

taken geven zodat hij zich waardevol

medebewoners!

Jan. Hij moest wel spullen wegdoen en

is. Zodra hij weg loopt weet de bege-

Dat staat gepland voor april aanstaan-

voelt. En er écht zijn voor Jan, naar hem

de. Het ondersteuningsplan is eind april

kijken en de aandacht geven zodat hij het

2018 besproken. Met de dagbesteding

gevoel heeft: ik ben belangrijk. De beleef-

is er in februari een bespreking. Annie

tafel vindt hij leuk. Laatst had hij hem zelf

en Riet vertellen dat ze de jaarevaluatie

gepakt en op zijn kamer gezet ;-).

Myra: Hoe was het om Jan hier te
verwelkomen?

We hebben ook contact over kleine, leuke
dingen. Zoals foto’s. Soms hilarisch!

Heel leuk! We waren gelijk enthousiast over Jan. Je hoopt op een nieuwe bewoner die goed past en de groep

nu? Waar zou hij behoefte aan hebben?
het gelukkigst kunnen maken. Nuttige

administratie)

Kwaliteit is doen waar
je blij van wordt.
Wat zou de kwaliteit van leven
voor jou verhogen?
Gezonder eten, meer bewegen
en minder stress.

ook willen combineren met de dagbeste-

“Hij heeft een
APK keuring en
opknapbeurt gehad
betreft verzorging ;-)”

dingsplekken.

We ronden het gesprek af en
babbelen nog wat na.

Terwijl Anny aangeeft dat Jan wel zijn
koffie mag gaan drinken, vraag ik wie wat
oppakt naast het wonen en werken?

Jan wil niet meer terug naar de vorige

Anny gaat mee naar de KNO arts i.v.m.

vorige woonvorm. Anny legt Jan uit dat

Henk

het slechte gehoor. Verder zijn er geen

hij in een tijdschrift komt te staan met

(Teamleider)

andere behandelaars behalve de pe-

een foto. Ik denk aan Jan te kunnen zien

dicure. Vanmiddag moet Jan naar de

dat hij dat wel leuk vindt!

woonvorm. Hij heeft het naar zijn zin. Hij
wil wel een keer gaan koffie drinken bij de

tandarts. Het is fijn dat familie mee kan
omdat ze dichtbij wonen. “We zijn het
gewend om dat te doen” geven de zussen
aan. De familie gaat ook kleding kopen

Wat is belangrijk om je veilig
te voelen op je werk?

We sluiten de ochtend af met een echte
fotoshoot en nemen afscheid van een
gelukkige Jan.

Vertrouwen in mijzelf en in
collega’s en contact hebben met
de ander(en).

met Jan. De pedicure komt op de Braak
en zo nodig gaat de begeleiding mee
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DE PARABOOL IN CIJFERS
Aantal cliënten

Kinderen

wonen

147

92

579

Wonen
locaties
Werken/dagbesteding
locaties

(inclusief PGB)

Kinderen
locaties en ambulant
Ambulant

Werken/dagbesteding

193

3
44
16
23
29
2
5
12
10
3

zzp 2
zzp 3
zzp 4
zzp 5
zzp 6
zzp 7
zzp 8
VPT 3
VPT 4
VPT 6

13
15
2
4

5
43
28
15
31
1
3

60

41

364

Kwesties: 9

Ingebracht door 4
cliënten

96%
93%

Voel je je prettig bij je
persoonlijk begeleider

2017

Agressie

2018

2018

2017

Medicatie

2018

7%

>60

39

(Begeleider)

<20

1

Wat doe jij om het voor

20-29

68

anderen veilig te maken?
Er voor mijn collega zijn als

Personeelsverloop

15,4%

hij/zij ergens mee zit
50-59

30-39

118

2017

74

40-49

64

Vallen

84% Respons
97%

2015

Voel je je prettig bij je
persoonlijk begeleider:

31% Soms eenzaam
6%

Eenzaam
Rapportcijfer:
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Leontien

Leeftijdsverdeling medewerkers

Opleidingen

28% Soms eenzaam
7%

hbo

Certificering
2018

Uitkomsten CTO 2018
Respons

mbo

Totaal

Klachten: 0

55 59

70
50
20

man

vrouw

Klachten

114 113

Totaal

38

Ziekteverzuim
MIC meldingen (wonen)

2017

Aantal stagiaires

326

249

Zorgzwaarte (wonen)

		2018

Ambulant
teams

Aantal medewerkers

8.5

Eenzaam
Rapportcijfer:

8.7

23
138
28
12
40
111
143
300

medewerkers Basistraining Geef me de
5 Helpt je op weg
medewerkers BHV
medewerkers Diabetestraining
medewerkers Medicatietraining
medewerkers training rapporteren afgerond
medewerkers hebben 1 of meerdere
verdiepingscursussen Geef me de 5 gevolgd.
workshops zoals: gezonder bewegen,
mindfulness, stoppen met roken etc.
e-learning AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming)

Els
(Persoonlijk begeleider)
Wat zou de kwaliteit van leven
voor jou verhogen?
Een heel praktisch antwoord: als
de badkamer thuis vervangen is ;-)
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Dinie woont bij Te Passe in Haarle. Ze werkt
als vrijwilligster in de bakkerij in Mariënheem.

De
droom van

Dinie

Ze is gek op breien, sjoelen, GTST kijken en
cappuccino drinken met de begeleiding én
ze heeft een droom…
7 januari werd Dinie 80 jaar. Op haar verjaardag is haar grote
droom uitgekomen: trouwjurken passen! Ze was hierover erg
enthousiast en had ook erg veel zin in de grote dag. De afgelopen tijd liep ze al veel te fantaseren: “Ik wil geen blauwe of
paarse bruidsjurk passen hoor! Ik wil een mooie witte passen,
net zoals op tv!”
Voor de jaarevaluatie heeft Dinie met haar Persoonlijke
Begeleider Mijn Cirkel ingevuld. Dinie vindt het erg fijn om
het visueel te hebben. Dit hebben ze gedaan door middel van
plaatjes op de Cirkel.
Eén van de dingen die eruit sprong was de droom van Dinie.
Ze wil graag activiteiten doen met de begeleiding en de
bewoners. Zoals ergens een kopje koffie drinken, sjoelen of een
dagje weg naar een dierenpark. Later ontstond de droom om
trouwjurken te passen. Dinie kijkt graag naar het programma
‘Say Yes To The Dress’ op is.
16 januari is deze droom in vervulling gegaan: trouwjurken
passen! In de ochtend is ze nog een beetje zenuwachtig, maar
eenmaal in de auto geeft ze aan niet meer zo zenuwachtig te
zijn. Als we naar binnen lopen staat de fotograaf al klaar om bij
binnenkomst een mooie foto te maken.
We krijgen een goed en leuk ontvangst door de mevrouw van
de bruidszaak en we beginnen met een lekker kopje koffie of
thee.
In die tussentijd gaat Dinie al op zoek naar een mooie jurk.
Ze zit lekker te snuffelen tussen de jurken en wijst er al een

Foto's Visual Impact

aantal aan die ze erg mooi vindt: kant aan de bovenkant en het
mag een beetje bloot zijn aan de bovenkant!

"Ik wil een mooie witte
passen, net zoals op tv!’

Uiteindelijk past Dinie 6 jurken. Dinie heeft één voorkeur.
De eerste jurk bleek meteen raak: Wit, steentjes, een beetje
kant aan de bovenkant en een mooie lange sluier.
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DE VOORWAARDEN
Helemaal niet op een computer is geen optie. Bepaalde
dingen moeten doorlopen, omdat anders de kwaliteit van
de zorg in gevaar komt. Daarom de volgende voorwaarden:
• We gaan 1 week op dieet.
• De slaapdienst (werkt van 16u tot 9.30 de volgende
ochtend) mag in totaal een uur op de computer.
• De korte dienst (werkt van 15.30u tot 20u) mag een
half uur op de computer.
• De tijd houd je bij op een stopwatch (komt er dus een
cliënt in het kantoor terwijl je op de computer zit, dan
kan je de stopwatch stopzetten).
• We stellen een automatisch antwoord in op onze mail,
zodat men begrijpt dat we mogelijk minder snel
reageren op een mail.

De uitzonderingen

ga’s op het evaluatieformulier het volgende:

De veiligheid en de kwaliteit van leven van de cliënt staan

• ik zette de actiepunten op papier en maakte een schifting:

boven alles. Als dit vraagt om meer computertijd, moet je die
gewoon pakken.

wat moet nu en wat kan wachten?
• ik handel sneller achter de computer: niet te lang nadenken, niet
te uitgebreid antwoorden, sneller knopen doorhakken

Samen met de cliënt op de computer is prima (denk bijvoor-

COMPUTERDIEET
In ons werk staan we veel in direct contact met onze
cliënten. We zijn echter ook veel in ons kantoor te
vinden. Rapporteren, plannen schrijven, roosteren, registeren, verslagen uitwerken, enz. Deze kantoorwerk-

beeld aan het samen uitzoeken van de reisplanner). De stop-

Mooi resultaat, dat efficiënter werken.

watch hoeft dan niet te lopen, want je hebt op dat moment

Collega’s kwamen tot mooie inzichten. Zo schreven collega’s:

contact met de cliënt.

• ik heb een relaxed gevoel met bewoners. Morgen is

Alle conclusies op een rij

• ik ben bewust bezig met prioriteiten stellen: Is alles echt zo

er weer een dag
Na elke dienst vulden de collega’s een evaluatieformulier in met
alle bevindingen. Hier een inkijkje in deze evaluaties.

• ik ben meer bewust op de groep en neem tijd voor bewoners

Wennen

• het is heel fijn om tijd door te brengen met bewoners omdat

zonder schuldgevoel of het gevoel iets te moeten
Zoals ieder dieet, was ook dit dieet best wel wennen. Op de vraag

je tijdens zulke momenten vaak nog meer hoort wat hen

neemt. Daarom besloten we als team dat de tijd rijp was voor

wat er lastig was, gaven collega’s de volgende reacties:

bezig houdt

een dieet. Een computerdieet. Even een periode flink minder

• de tijd bijhouden. Timer starten, timer stoppen, starten, stop-

achter een scherm om te ontdekken wat er dan ontstaat. Het
werd een leuke week en het smaakte naar meer.

pen, etc
• ik krijg een meer gejaagd gevoel. Ik heb het gevoel dat ik niet
alles heb kunnen doen

zaamheden zijn niet per definitie verkeerd, maar gaan

Het doel

dat was iets wat eigenlijk in elke evaluatie wel terug kwam. Dat

wel ten koste van direct contact met de cliënten.

Onderzoeken en bewust worden wat het doet met de begeleider,

onrustige gevoel dat je iets mist of niet af kan maken.

de cliënt en de kwaliteit van de zorg, wanneer we fors minder
Bij woonlocatie de Hooijlanden vingen we signalen op dat het
werken op de computer wel heel veel van onze tijd in beslag

Maar je kunt ook overdrijven:
• ik had doordat ik meer op de groep ben geweest en er bewust
meer bij ben gaan zitten, mijn computertijd niet helemaal
verbruikt… ;)
Over mooie inzichten gesproken, 1 collega kwam tot een echte

tijd achter de computer zitten. Daarnaast willen we graag meer

Efficiënter

tegeltjeswijsheid:

qualitytime met en voor cliënten.

Maar het leverde ook heel veel op. Bij de evaluatie bleek dat je

• the computer was born to solves problems that did not exist

door de beperking efficiënter gaat werken. Zo schreven colle-
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Placemat
Wat we bij de Parabool de ‘placemat’ noemen is een werkdocument met een vertaling van onze
visie in de praktijk. Op de placemat zijn taken en verantwoordelijkheden benoemd. Vanuit deze
basis wordt er met elkaar gewerkt. Het afgelopen jaar is in alle teams de
placemat geïntroduceerd. Een aantal teams heeft de placemat aangepakt om te
reflecteren als team op de taken en verantwoordelijkheden.

Printen

• bewoners leven met ons mee en maken opmerkingen als

Er werd massaal geprint en geschreven in de week van het dieet.

“Ben jij ook op computerdieet?” “Mag je nog op computer?”

Want daarmee kon je een hoop schermtijd besparen. Maar het is

“Hoeveel minuten heb je nog?”

niet echt lekker voor het milieu en informatie op papier zetten om
computertijd te beperken is vaak dubbelop.

Eigenlijk horen we van de bewoners alleen maar positieve
geluiden op de vraag wat zij van ons dieet vinden: “Leuk en tot

Een collega kreeg er ouderwetse spijbelgevoelens van:

nu toe wel gezellig….”

• het voelt als spijbelen om alles te printen wat je normaal van
scherm leest

Goede voornemens
Een weekje is maar kort, maar er ontstonden mooie voorne-

Naast spijbelgevoelens bleken er meer nadelen:

mens. Deze hebben we meteen concreet gemaakt: iedere laat-

• ik printte een aantal documenten uit om te lezen ter voorbe-

ste week van de maand zitten we als team op computerdieet.

reiden op de vergadering. Deze ben ik in de huiskamer met de
bewoners er bij gaan lezen. Dit is niet wat: ik wordt afgeleid

We kijken terug op een geslaagde week en we zijn ervan over-

en bewoners krijgen niet echt mijn aandacht. Bovendien zijn

tuigd dat we de kwaliteit kunnen vergroten als we wat vaker

sommige stukken erg privacygevoelig

bewust kiezen voor contact met de cliënten. We kunnen dit
dieet daarom van harte aanbevelen aan onze collega’s!

Bewoners
Het doel is natuurlijk dat de bewoners iets positiefs zouden
merken aan ons dieet. Dat bleek gelukkig wel het geval:

Een andere collega kreeg er
'ouderwetse spijbelgevoelens' van
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Safey is de veiligheidszwaluw van de Parabool die telkens

Agressie

'opduikt' als het over het thema Veiligheid gaat. Dat kan zijn

In het medewerkers tevredenheidsonderzoek is omgaan met

in nieuwsbrieven, op intranet of zelfs live.

agressie genoemd als punt van verbetering. Een werkgroep is
hiermee aan de slag gegaan en heeft een richtlijn geschreven.

Op de website van de Parabool is het privacy statement
geplaatst.

Veilig gebruik van Social media
Een medewerker van de Parabool heeft in het kader van haar

Safey

Digitale registratie toediening medicatie

opleiding een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van social

In 2018 heeft medicatie toediening opnieuw de nodige aan-

media door cliënten met als doel om sociale media bevorde-

dacht gehad. Dit heeft nog niet geleid tot een vermindering van

rend te laten zijn voor het sociaal functioneren en inclusie van

het aantal gemelde medicatie incidenten. Hoewel de aantallen

mensen met een verstandelijke beperking. De bevindingen uit

zeker niet alles zeggen, blijft het een punt van aandacht. In

haar onderzoek zullen worden vertaald in een richtlijn en het

2019 willen we een pilot gaan starten met digitale registratie.

geven van medialessen om de juiste balans te vinden tussen

We hopen hiermee dat het aantal meldingen minder wordt.

educatief en ontspannen gebruik van sociale media.

Gegevensbescherming

MIC meldingen

In 2018 is er veel aandacht geweest voor de bescherming

De voorbereidingen voor de aanpassing van het digitale formu-

van de privacy gegevens van cliënten en medewerkers. Er zijn

lier zijn als eerste opstap gedaan als onderdeel van het werken

technische aanpassingen gerealiseerd, privacy statement is

aan een verbeterd ECD, Elektronisch Cliënten Dossier. Deze

opgesteld, risico-inventarisaties en controles zijn uitgevoerd.

aanpassing is nodig omdat uit de analyses is gebleken dat het

In 2019 blijft de bewustwording en borging van privacy

oude formulier en de werkwijze niet meer voldoen.

bescherming een punt van aandacht.

Een veilig huis
voor iedereen

We hechten er waarde aan dat iedereen zich bij ons veilig, gewaardeerd en thuis voelt.
Gewoon jezelf kunnen zijn; de enige manier om volledig tot je recht te komen.

Safey is de veiligheidszwaluw van de
Parabool die telkens 'opduikt' als het
over het thema Veiligheid gaat.

In 2018 zijn we gestart met ‘Een veilig huis voor iedereen’. Voor cliënten, voor collega's en voor
bezoekers. Dat zijn we niet gaan doen, omdat het niet veilig zou zijn. Maar om bewust stil te staan bij
de veiligheid voor ons allemaal. Denk daarbij aan de privacy, aan de veiligheid in de
gebouwen, persoonlijke veiligheid en gezondheid. En Safey helpt daarbij!
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Betrokken en
vakbekwame
medewerkers

Teamreflectie
Het teamreflectiespel is in 2018 door 23 teams gespeeld.
Er zijn veel stellingen besproken. Over 51 stellingen waren
de teams tevreden over zichzelf en vonden dat het goed
gaat. Verdeeld over de verschillende thema’s zijn er in totaal
61 verbeteracties benoemd.
De verdeling per thema		1

2

3

4

Dit gaat goed		14

9

14

14

Dit kan beter

11

20

9

21

Teams geven aan dat door het spelen van het spel je elkaar

Monitor Duurzame
Inzetbaarheid

beter leert kennen. Met name in een team waar personeels-

Teamreflectiespel

wisselingen hebben plaatsgevonden of in een startend team

Een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewer-

wordt dit gezien als meerwaarde.

kers is uitgevoerd. Het centrale item was Werkvermogen.

Het bespreken van de stellingen heeft bij een aantal teams

‘Werkvermogen is de mate waarin een medewerker zowel

geresulteerd in het aanscherpen of evalueren van werkwij-

lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn werk uit te

zen, het discussiëren over waarden en normen.

voeren’.

Vijf teams hebben de teamreflectie gekoppeld aan de

Overige items, als werkomstandigheden, leefstijl, BMI geven

placemat. Daarbij zijn de stellingen vervangen door een

richting aan mogelijke verbeteracties.

verantwoordelijkheid of taak uit de placemat. Gekeken is of

De uitkomsten zijn in april gepresenteerd. Respons 71%.

dit goed gaat en of er een verbeteractie nodig is.

Van de medewerkers die dit onderzoek hebben ingevuld
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Bij de Parabool gebruiken we bij de teamreflectie het teamreflectiespel.

varen. Voor de overige respondenten lijkt een pas op de

Dit spel hebben we zelf ontwikkeld. Op een speelbord staan vier thema’s

plaats belangrijk om te kijken wat mogelijke verbeterpunten

benoemd.

kunnen zijn.

1 proces cliënt
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geeft 86% aan geen of nauwelijks belemmeringen te er-

2 relatie cliënt medewerker

Op basis van de uitkomsten zijn een aantal acties uit-

3 samenwerking team

gevoerd om het werkvermogen van de medewerkers te

4 veiligheid

verbeteren. Er zijn aan alle medewerkers van de Parabool

360% feedback

Bij ieder thema liggen stelling kaarten. Met behulp van een dobbelsteen wordt

workshops aangeboden. 143 medewerkers hebben zich ingeschreven voor workshops op het gebied van een gezon-

bepaald welke kaart aan de orde komt. Met fiches geeft iedere medewerker

In 2017 is de gewijzigde vorm voor het houden van func-

de leefstijl. Denk hierbij aan bewegen en voeding, stoppen

aan of dit goed gaat of beter kan. Hierover volgt een gesprek, discussie.

tioneringsgesprekken ingevoerd. Het individuele gesprek

met roken, Mindfulness, hoe boks je het voor elkaar, gezond

Wanneer er vervolgens acties worden afgesproken wordt dit genoteerd op

wordt door medewerkers zelf voorbereid door aan een

slapen etc.

onze kaart. Wie doet wat en wanneer.

aantal collega’s feedback te vragen. De ervaringen met deze
werkwijze zijn positief. Dit is besproken tijdens teamreflec-

Met Kerst heeft iedereen een jaar toegang tot een e-learning

Er kunnen ook stellingen worden toegevoegd bijvoorbeeld vanuit de evalua-

ties en tijdens de interne audit gesprekken. Ook dit helpt bij

platform gekregen! Enkele trainingen in dit kader zijn: test

ties met de individuele cliënten (mijn kaart) of vanuit het clienttevredenheids-

het jezelf en elkaar beter leren kennen. Deze kennis wordt

jezelf- leren leren- leren innoveren- persoonlijk leiderschap

onderzoek. Het spel wordt ieder jaar door ieder team gespeeld. Het ene jaar

gebruikt om taken goed te verdelen.

– nog meer werkplezier en nog veel meer.

ka
n

VE
IL
I

ligt het accent op de zorg en het andere jaar op het teamfunctioneren.
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Specialisten van de Parabool
Verschillende medewerkers hebben zich door scholing gespecialiseerd
rond een bepaalt thema. Collega’s kunnen met hen contact opnemen voor
vragen en advies.
• De Driehoek (relatie cliënt-ouders-professionals) Cliënten betrekken bij
het formuleren van de ondersteuningsvraag ABA-methodieken
• Diabetes Individuele begeleiding van cliënten met vraagstukken rondom
seksualiteit
• Sociale Media bij de LVG-doelgroep Ouder wordende cliënt en dementie

Tjeerd

Stervensbegeleiding / hospice Sociale vaardigheidstraining Gezonde

(Teamleider)

voeding - vraagstukken rondom eten
• Video Interactie Begeleider Verslavingszorg/GGZ-problematiek
• Krachtgericht Werken
• Autisme Specialisten (Geef me de 5)

Wat doe jij om het voor anderen
veilig te maken?
Eerlijk zijn en afspraken nakomen.

• ContactClown Puk

Roos
(Persoonlijk begeleider)

Kijken bij de buren week

Wat doe jij om het voor anderen
veilig te maken?

In 2018 is in juni weer de ‘kijken bij de buren’ week georganiseerd. Teams
geven aan dat collega’s welkom zijn. Collega’s kunnen zich vervolgens

Een stabiele en betrouwbare
collega zijn.

aanmelden bij één van de deelnemende locaties of medewerkers. Zo’n

Gewoon maakt ons bijzonder.

twintig medewerkers gingen op pad. Eén van onze medewerksters van de
cliëntadministratie ging naar een woonlocatie in Raalte. Tijdens dit bezoek
stelde een bewoonster de terechte vraag “wanneer mag ik dan bij jullie
kijken?" Daarom kwam zij een middag op het Service Bureau kijken.
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Ervaringen
van cliënten
De Parabool heeft in samenwerking met
het LSR, (landelijk steunpunt (mede)

De meeste cliënten
zijn van mening
dat ze voldoende bewegen

Invullen vragenlijst / interviews
Het streven was dat alle wooncliënten in de gelegenheid
werden gesteld in 2018 mee te doen aan het cliënterva-

zeggenschap), een cliëntenraadpleging

ringsonderzoek. De cliënten hebben met ondersteuning van

gehouden via de LSR-methode Cliënten

een begeleider de vragenlijst ingevuld (voorafgaand aan

over Kwaliteit (CoK). Dit is een erkende
methode volgens het KwaliteitsKader

de ondersteuningsplan-bespreking). De cliënten konden
aangeven of zij liever door een eigen begeleider werden
geïnterviewd of door een externe begeleider.

Gehandicaptenzorg (KKGZ) van de

Koppeling ondersteuningsplan

VerenigingGehandicaptenzorg Nederland

De resultaten van de vragenlijst worden verbonden aan de

(VGN)

bespreking over het ondersteuningsplan. De cliënt en de
begeleider bespreken de antwoorden. De cliënt en begeleider maken afspraken om de wensen en mogelijk doelen
van de cliënt te kunnen realiseren. Deze afspraken worden

Aanpak

vastgelegd in het ondersteuningsplan van de cliënt.

De cliëntenraadpleging bestaat uit de onderstaande
stappen:

Groepsgesprekken
Het LSR heeft de tussentijdse resultaten besproken tijdens

Startoverleg en vaststellen vragenlijst

twee groepsgesprekken. Het doel van de groepsgesprekken

Tijdens het startoverleg is de vragenlijst ‘wonen’ en de

was het achterhalen van wat de aandachtspunten zijn voor

planning van het traject besproken. De woorden en begrip-

cliënten wat betreft de onderwerpen uit de vragenlijst.

pen die het LSR gebruikt in de vragenlijst zijn aangepast aan
de terminologie die binnen De Parabool gebruikt wordt in de

Rapportages

communicatie met cliënten.

Op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten en de
groepsgesprekken heeft het LSR een stichtingsrapportage

Instructie

geschreven. Hierin staan de uitkomsten van de vragenlijs-

Om te waarborgen dat de afname van de vragenlijst

ten, groepsgesprek(ken) en conclusies en aanbevelingen

(de interviews) zo objectief en betrouwbaar mogelijk werd

van het LSR.

gedaan heeft het LSR een training verzorgd.
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Contactclown

Het gaat mij om wezenlijk puur contact
Binnen de Parabool komt, waar

mensen, jong en oud, voor wie taal niet

Clown Puk is een vrolijke en rustige clown

wenselijk, contactclown Puk op

(meer) vanzelfsprekend is, zoals mensen

die op een respectvolle, open en liefdevolle

met dementie en/of een verstandelijke

manier ontmoet, afstemt en verbindt. Als

beperking. Je stemt je af op het niveau

clown creëer ik een intieme sfeer, waarmee

en de belevingswereld van die ander.

ik de cliënt uit zijn isolement haal en even

Als contactclown probeer je even dat

in contact breng met zijn omgeving. Ook

innerlijke warme contact te krijgen en

al is dat moment soms maar heel kort, of

verschillende locaties voor en met
onze cliënten spelen. Eén van onze
begeleiders heeft in 2016 hiervoor
Heb je nog wensen op het gebied van sport en
beweging? Wat zijn jouw wensen?

Uitkomsten en verbeterpunten

Op verzoek van de Parabool is het thema ‘Sport en beweging’

Uit de vragenlijst komen vijf sterke punten en 2

aan de CoK vragenlijst toegevoegd. Allereerst is er door middel

aandachtspunten naar voren.

een opleiding gevolgd.

dat ene moment van aandacht te geven

de reactie heel klein. Clown Puk geeft de

Wat doet een contactclown? We vragen

waardoor er verbondenheid, ontspanning,

cliënt het gevoel dat hij er mag zijn en echt

het aan de vrouw achter Puk: Rian.

vreugde en geluk ontstaat. Uit onderzoek

gezien wordt. Met ruimte voor plezier,

is gebleken dat op deze manier contact

erkenning, een glimlach of een traan. Het

van een gesloten vraag aan cliënten gevraagd of zij zelf vinden

Contact is een intiem gevoel, het is

maken van invloed is op de positieve

gaat mij om wezenlijk puur contact.

dat ze genoeg bewegen. De meeste

een blik, een woord of een aanraking

emotie van de cliënt. Dit kan leiden tot

Van mens tot mens, van hart tot hart!

waar ieder mens behoefte aan heeft.

afname van probleemgedrag en verbete-

Als contactclown maak je contact met

ren van de kwaliteit van leven.

cliënten (119) zijn van mening dat ze voldoende bewegen. 25

STERKE PUNTEN

cliënten geven aan dat ze ‘soms’ voldoende bewegen en 8
cliënten geven aan dat ze niet voldoende bewegen. Vervolgens

• Eigen woning / kamer.

is aan de cliënten middels een open vraag gevraagd of ze nog

• Op het gemak voelen op de woonlocatie.

wensen hebben op het gebied van sport en beweging.

• De benodigde hulp krijgen.

Ervaringen groepsgesprek

KIJKtip

• Het overleg over het ondersteuningsplan.

Op Youtube: Documentaire

• Prettig voelen bij persoonlijk begeleider.

'Contactclowns' Ray Biemans of '

Cliënten vinden het leuk om elkaars verhalen en ervaringen

Contactclowns Roemenië'.

te horen. Ook hebben ze kennisgemaakt met cliënten van
andere locaties. Tijdens het hele gesprek is er goed naar elkaar

AANDACHTSPUNTEN (soms wel, soms niet)

geluisterd. Een aantal cliënten is oprecht benieuwd hoe het
op de andere locatie is. Ze willen graag bij elkaar op de koffie.

• Eenzaam voelen op de woonlocatie.

Misschien kunnen er vaker gezamenlijke activiteiten georgani-

• Beschikbare tijd begeleiders.

seerd worden. Zoals bijvoorbeeld pannenkoeken bakken. Eén
begeleider vertelde eerder al dat bewoners dol zijn op pannenkoeken maar dat het voor hem veel werk is om ze te bakken.

Het LSR geeft in het rapport (januari 2019) aan dat er

Een cliënt van een andere locatie vindt het leuk om te bakken

verbeterkansen liggen binnen een aantal thema’s.

en wil best een keer komen helpen. Eén begeleider vertelt dat

Wensen vrije tijd en sport & beweging, veranderingen

het mooi is hoe cliënten elkaar helpen om na te denken over

woonlocatie / eigen appartement, relaties en contacten,

onderwerpen. Iemand vertelt iets, een ander reageert hier op of

beschikbare tijd begeleiders, afspraken nakomen en

geeft een tip en gaat zelf ook nadenken hoe dit eigenlijk voor

elkaar bezoeken.

hem is.

Op organisatie-, locatie- en individueel niveau gaan we
aan de slag met de verbeterpunten.
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LEEStips

KIJKtips

Dit is autisme
Colete de Bruin

'Dit is autisme’ van Colette de Bruin is de
langverwachte opvolger van ‘Geef me de 5’

Maak me niet Down

en ‘Auti-communicatie’. In ‘Dit is autisme’

Karel de Corte

wordt de praktische methodiek van Geef me

Jannette

de 5 wetenschappelijk onderbouwd door dr.
Inzicht opbouwen in de eigenheid

Fabienne Naber. Geef me de 5 heeft voor

en kwetsbaarheden van mensen met

alle herkenbare problemen bij autisme een

downsyndroom is een eerste nood-

praktische oplossing, want de Bruin en Faber

zakelijke stap in het beter begrijpen

weten waar de verstoring in het brein zich bevindt. Dit maakt ‘Dit is

van wat er in hen omgaat. Niet

autisme’ dan ook uniek. Wie dit boek leest, zal door de herkenbare

zelden zijn te hoge verwachtingen

momenten en de bijbehorende wetenschappelijke onderbouwing dan

een direct gevolg van onvoldoende

ook vaak een ‘ah-ervaring’ hebben. Je krijgt hierdoor direct nieuwe

inzicht in de eigenheid van downsyndroom.

inzichten in de omgang met iemand met autisme.

een bijzonder open en laagdrempelige persoonlijkheid
ook een gesloten, moeilijk toegankelijke kant hebben. We
moeten ons realiseren dat veel mensen met downsyn-

voelen op je werk?

Vader en moeder ongeschikt

ik bang hoef te zijn voor een oordeel, of

Mark en Josette hebben hun zwaar gehandicapte zoon Dexter

te vinden voor hem?

het wonderbaarlijke voorval
met de hond in de nacht

Dat er naar mij geluisterd wordt zonder dat
beter gezegd veroordeling.

onhandelbaar en ongelukkig. Lukt het de ouders een goede plek

www.geefmede5.nl

proberen te gieten.
Iedereen is erbij gebaat dat we erkennen dat velen naast

Wat is belangrijk om je veilig te

(14) uit de zorginstelling gehaald. Hij werd daar volgens hen

Daarom is het zo belangrijk dat we weten dat ze psychisch
structuurvast kunnen zijn en de realiteit in een draaiboek

(Orthopedagoog)

Wat betekent kwaliteit voor jou?
Dat we met z’n allen ons best doen om
cliënten te begrijpen.

www.2doc.nl

Mark Haddon

droom zich minder goed via taal kunnen uitdrukken. Het
is goed te weten dat we hen uit blokkades kunnen helpen,

De vijftienjarige Christopher weet veel van

door hen in trapjes te benaderen. Hen even tijd geven, hen

wiskunde, maar weinig van mensen. Hij houdt

voorbereiden op wat te gebeuren staat en vooral begrip

van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt

BRONNEN

uitstralen zijn de sleutels om hen te helpen.

niet van de kleuren geel en bruin en hij wil niet

• Dialoog cliënt / jaarevaluaties: mijn kaart

Het boek geeft een rijk geïllustreerd beeld van de eigenheid

aangeraakt worden. Christopher is in zijn eentje

• Cliënt en medewerkersverhalen

en kwetsbaarheden die gelinkt zijn aan downsyndroom.

nooit verder geweest dan het einde van de

• Beschrijving zorgproces / ondersteuningsplan

Naast een gevoel van herkenbaarheid zal de lezer er ook

straat. Maar wanneer blijkt dat de hond van de

• Cliëntpopulatie

houvast in vinden in de omgang met kinderen en volwasse-

buurvrouw vermoord is, gaat hij op onderzoek

• Resultaten van cliënttevredenheidsonderzoek

nen met Down.

uit. Hij begint aan een onvergetelijke reis die zijn veilige wereld
volledig op zijn kop zet.

www.kareldecorte.be

Een goede plek voor Dex

wonen 2018
• Jaaroverzicht MIC-meldingen (agressie,
medicatie, vallen)

Boeiende blik op de wereld door de ogen van een autist. Het vertelperspectief ligt bij Christopher zelf, zodat zijn gedrag, dat voor een

Verslaafde moeders, psychiatrische patiënten, verstandelijk

• Risico-inventarisatie en omgevingsanalyse 2018

buitenstaander onbegrijpelijk zal zijn, een eigen logica krijgt.

gehandicapten, iedereen mag in Nederland kinderen krijgen.

• Jaarverslag 2018 cliёntvertrouwenspersoon

Maar waar ligt de grens? Mag je voor een kind zorgen, als je

• Personeelsmix en opbouw, scholing en opleiding.

niet eens voor jezelf kunt zorgen?

• Uitkomsten van teamreflectie: onze kaart

www.uitgeverijdefontein.nl

• Jaarverslag 2018 Interne en externe audits
www.2doc.nl
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Deze tips en tops kwamen naar voren bij de
thematafels

Tips

1. 	Geef meer duiding aan de cijfers. Geef aan wat ze
betekenen en wat je er mee gaat doen;
2. Speerpunten voor volgend jaar benoemen;

Conclusie en evaluatie
Tijdens de afsluitende bijeenkomst zijn de 10 tips en tops
benoemd en genoteerd.
Alle aanwezigen hebben vervolgens met een sticker de
belangrijkste tip en top aangegeven. Dit heeft de volgende
prioritering opgeleverd:

3. 	Teamreflectiespel: hoe kunnen we deze spelvorm
Onder een stralende zon mochten wij alle deelnemers in

gebruiken om met cliënten en verwanten in dialoog te

onze nieuwste locatie, de Schure, in Schalkhaar ontvangen

komen over het werken in de driehoek;

In 2016, tijdens het proeftuinjaar, heeft de Parabool
samen met Careander en Talant voor het eerst een

4. 	 Geef wat toelichting op de cijfers;

• Het rapport is toegankelijk en sprankelend

De bezoekers werden in de wijk enthousiast ontvangen en

5. 	Vaste jaarevaluatie loslaten. Een andere invulling geven.

• ‘Mijn Cirkel’ is multi toepasbaar

Groene Erf.
Het programma van de visitatie dag bestond uit een gezamenlijke bijeenkomst. Daarna gingen we in groepjes uit elkaar een
verdeelden we ons over vijf thematafels. Na de lunch kwamen
we weer bij elkaar en hebben we tijdens de afsluitende bijeenkomst de tips en tops vanuit de thematafels besproken en
gewaardeerd.

Thematafels
De thema’s uit het kwaliteitsrapport hebben we met elkaar
besproken bij de verschillende thematafels. Het eerste thema
mochten we als Parabool zelf bedenken. De andere thema’s
zijn gelijk bij Careander, Talant en bij de Parabool.

Parabool.
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werkgever voor personeel, cliënten en vrijwilligers;
9. 	Hoe houd je het denken over kwaliteit en verbeteren van
kwaliteit levend?
10.	Hoe houd je personeel geschoold? leidinggevende als

Tops

1. 	Aanpak en samenstelling van de projectgroep AVG vanuit
verschillende disciplines;
2. 	‘Gevoel dat melden van veiligheidsincidenten gewaar-

cliënt

bijvoorbeeld de eerste top
• Teamreflectiespel: hoe kunnen we deze spelvorm
gebruiken om met cliënten en verwanten in dialoog te
komen over het werken in de driehoek
• Tot slot zijn ideeën uitgewisseld voor een concrete
invulling van de tips: Hoe kunnen wij dit aanpakken?

We kijken terug op een gezellige, leerzame en
inspirerende dag en bedanken onze gasten, cliënten
en medewerkers voor hun bijdragen!

deerd wordt’, zei een medewerker;
4. 	De basismethodiek (Mijn Cirkel) wordt gebruikt op cliënt-,

Kwaliteit professional, teamreflectie

Op 27 maart 2019 was het de beurt aan de

8. 	Organisatie positioneren. Wees een aantrekkelijke

Kwaliteitsrapport

Thematafel 5:

visitatiebezoeken georganiseerd.

• Meer positioneren van de organisatie met behulp van

Thematafel 2:

collega organisaties en externe deskundigen op

hebben we met deze twee collega organisaties de

7. Laat zien dat je trots bent;

3. Mooi en toegankelijk rapport;

Medezeggenschap

of de inhoud herkenbaar en volledig is. Ook dit jaar

• Wees trots

Een veilig huis voor iedereen

Thematafel 3:	Kwaliteit van zorg rondom de individuele

TIPS

6. Handtekening: in hoeverre is deze nodig;

Thematafel 1:

Thematafel 4:

kwaliteitsrapport. Hierbij kijken ze naar de aanpak en

Minder formeel;

teamcoach.

externe visitatie gehouden. Bij een visitatie komen
bezoek. Ze bekijken en bespreken het concept

• Vertrouwen en verbinding is zichtbaar

en samen de inhoud van het kwaliteitsrapport bespreken.
de weg gewezen door cliënten die aan het werk waren bij het

Visitatie
Kwaliteits
rapport
2018

TOPS

medewerker-, team- en organisatie niveau;
5. 	Je maakt heel visueel zichtbaar wat behaald is d.m.v.
de cirkel;
6. De cirkel maakt het concreet en tastbaar;
7. 	Vertrouwen en verbinden binnen de Parabool. Elkaar

Deelnemers
Vanuit Careander en Talant/Reik waren er bestuurders, professionals, cliënten en verwanten aanwezig. Ook was er een
beleidsmedewerker van zorgkantoor ENO en de beleidsadvi-

weten te vinden;
8. 	Belangrijke thema’s die tijdens een open inspraakavond
voor verwanten naar voren kwamen geven richting aan
eigen koers CCR;

seur WMO van de gemeente Raalte bij onze visitatie. Daarnaast

9. Beleid dat gaat over ‘onze cirkel’ en intervisie;

waren een afvaardiging van de Raad van Toezicht, de Centrale

10. V
 erantwoordelijkheid wordt zichtbaar bij de medewerkers

Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, professionals en een

gelegd.

cliënt van de Parabool aanwezig.
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Stellingen

✁

Beeld van de kwaliteit van zorg en ondersteuning
Door André Leferink, bestuurder de Parabool
De volgende punten vragen om aandacht en verdere (door)
ontwikkeling:
• Het omgaan met het eenzaamheidsgevoel van cliënten.

1. Samen kan je meer
dan alleen.

2. We hebben het
maximale bereikt op
het gebied van regelarm
werken.

3. Ieder team zou
op een computerdieet
moeten. (pag.32)

4. Meer regie en
verantwoordelijkheid bij
medewerkers betekent
minder controle. (pag. 35)

5. We kunnen in de
toekomst de kwaliteit van
zorg niet meer
garanderen. (pag. 28-29)

6. We accepteren dat
bewoners zich soms
eenzaam voelen. (pag.44)

7. Wij laten alle
wensen van onze
cliënten uitkomen.

8. Een kurkje erbij
of juist een kurkje eraf?

Hoe kunnen we nabijheid en afstand in de juiste balans
brengen? Een verdere verkenning ook van het duiden van het
begrip eenzaamheid;
• Meer positioneren en zichtbaar maken van de organisatie ter

In dit kwaliteitsrapport heb je gezien en gelezen hoe

ondersteuning van de inclusieve samenleving voor de cliënten

we bij de Parabool onze visie in de praktijk brengen.

en gericht op de arbeidsmarkt en het werven van nieuwe

Door het proces van kwaliteitsmeting is er in de
achterliggende periode een goed beeld ontstaan
van de sterke punten en aandachtspunten in de
dienstverlening.

medewerkers;
• Het betrekken van cliënten en verwanten bij de teamreflectie
waardoor het samenspel in de driehoek nog sterker wordt;
• Het bewaken van de balans tussen innoveren en behouden
van de huidige kwaliteit. Het verder inrichten van de programma- en projectstructuur. Voortdurend toetsen van de
innovaties aan de volgende twee criteria: Is de innovatie in

De bouwstenen uit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg zijn

het belang van cliënt en draagt het bij aan regelarm werken.

de basis. Door het bundelen van verhalen en van resultaten uit

(doelmatigheid/efficiency)

deze bouwstenen krijgt het beeld vorm en kleur. De gehouden
interne audits, externe certificering, de gesprekken met interne

Met behulp van de interne verbeterlijst, die met enige regelmaat

en externe stakeholders en de visitatiedag op 27 maart 2019

(minimaal twee keer per jaar) op de agenda van het Manage-

maken het beeld compleet.

ment Team staat, wordt de voortgang bewaakt. Daarnaast
blijven we de eerder genoemde instrumenten inzetten om

Dit beeld heeft de volgende sterke punten opgeleverd:

ervoor te zorgen dat het thema ‘kwaliteit van zorg’ een

• Het tevredenheidscijfer van de cliënten, de betrokkenheid van

permanent aandachtspunt is, zowel op individueel niveau

de medewerkers en de ervaren sfeer binnen de organisatie,

tussen begeleider en cliënt, als op het niveau van teams als

maken vertrouwen en verbinding zichtbaar en voelbaar;

organisatie breed.

• Het kwaliteitsrapport is toegankelijk en sprankelend en

In de achterliggende periode is gebleken dat deze aanpak met

weerspiegeld de kernwaarden van de Parabool. De cliënt

behulp van de gekozen prioriteiten werkt en leidt tot de

staat letterlijk centraal;

gewenste verbeteringen. Dit hebben we ook als feedback

• De ontwikkelde instrumenten (mijn Cirkel, mijn netwerk, het

gekregen van de verschillende stakeholders.

teamreflectiespel) nodigen uit om mee aan de slag te gaan.
Ze zijn laagdrempelig en multi toepasbaar;
• Het inrichten van de besturing waardoor de ontwikkelingen

Tot slot wil ik iedereen danken voor de grote inzet om ons
kwaliteitstreven te realiseren en oproepen om vanuit het

goed te monitoren zijn, met name het verbeteren van de

cliëntperspectief te blijven werken en continue te verbeteren.

kwartaalrapportage;

De feiten en de cijfers geven veel redenen om blij en trots te

• Cliënten voelen zich thuis en gehoord door de (persoonlijk)
begeleiders.
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zijn op ons werk, maar laten we samen blijven focussen op de
verhalen en mensen achter die feiten en cijfers.

(pag. 30)

(pag. 12)
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