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Jan

woont op Woonvorm
de Braak

Kwaliteit
van zorg

ALS IK
DIRECTEUR
WAS...

Niemand is zoals jij.
Dat maakt jou bijzonder.
Jij hebt dromen en wensen.
Jij bent welkom.
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Voorwoord
Voor je ligt het magazine van en voor de Parabool. Als

Mooie, en natuurlijk ook minder mooie momenten,

je dit magazine leest, kom je meer te weten over de

ervaringen, cijfers en feiten uit 2018 kun je hier lezen.

kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie. De titel

Het is zeker niet de bedoeling dat dit een ophemel

van dit blad is SAMEN, maar waarom is er eigenlijk

magazine voor de Parabool is. Van alle negatieve en

voor deze naam gekozen? Zelf vond ik KWALITEIT een

mindere punten, kunnen we alleen maar beter worden.

betere titel. Maar Kwaliteiten kun je alleen maar SAMEN

Verbetering is vaak vooruitgang. Dat moeten we

creëren. Alleen kan dat niet. We hebben elkaar nodig

SAMEN proberen vol te houden en voortzetten.

om kwaliteiten neer te zetten. En SAMEN klinkt ook net
wat vriendelijker, het ligt wat lekkerder in het gehoor.
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ALS IK DIRECTEUR WAS...
Jullie hebben een vragenlijst ingevuld over de kwaliteit van de Parabool. Daarin 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”

“Dan zou er overal
een softijsmachine
komen te staan.”
“Dat je huisdier
mag in je
huisje; kat of
schapen”
“Meer bloemen
en planten”

“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.”

“Een eigen
balkon aan
mijn eigen
appartement’ ‘een
zwembad
in de tuin
zou wel
leuk zijn”

“Meer dieren in de buurt, liefst een dierentuin met
tijgers. - Waakhond/lieve hond voor in het gebouw.”
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Samen kun je meer dan alleen.
De Parabool begeleidt je op een manier
die bij jou past.
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De droomcirkel
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.

Je kent vast de cirkel wel. Heb jij
hem al ingevuld? Dinie wel, kijk naar
de droom van Dinie op blz.12.

Ook begeleiders werken met een
cirkel. Het is eigenlijk een soort
spel. Het heet teamreflectiespel.

Ervaringen van bewoners

Sam

Pascal

Kim

(Bewoner)

(Bewoner)

(Bewoonster)

Wat zou de kwaliteit van leven

Wat is belangrijk om je veilig

Wat betekent kwaliteit

voor jou verhogen?

te voelen op je werk?

voor jou?

Een eigen auto, een eigen woning

Als ik mij niet prettig voel dan ga

bij de Parabool en een vriendin.

ik met de begeleiding praten.

Goede begeleiding krijgen.
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Damian
Foto’s Visual Impact

“Ik durf wat meer,
ik durf voor mijzelf op te komen.”
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Damian (20) woont vanaf november 2017
op de Oerdijk 106 in Schalkhaar. De Oerdijk
106 is in 2017 nieuw gebouwd. Er zijn 8
appartementen voor jongeren. Ze hebben
allemaal een eigen slaapkamer, huiskamer
en een badkamer die ze naar eigen smaak
mogen inrichten. Damian heeft er veel
miniatuur auto’s staan en een Xbox waar hij
graag op gamet.

Voel jij je veilig bij de Parabool/ de Oerdijk 106?
Damian vertelt dat hij zich meteen veilig voelde.
Dat komt doordat hij vrij gelaten wordt en hij kent
veel mensen hier en die voelen als een familie
voor hem. Als Damian zich niet veilig voelt, gaat
hij in gesprek met zijn begeleiding en zijn moeder.
Ze lossen samen altijd alles op voor het slapen
gaan.
Damian zijn droom

Er is op de Oerdijk 106 een groepsruimte
waar iedere dag word gekookt. Damian helpt
soms ook mee met koken. Om 19.30 uur kun
je een kopje koffie of thee in de gezamenlijke
ruimte komen drinken of een potje gamen,
een spelletje doen of kletsen met de andere
bewoners en begeleiding. Je bent er vrij om
te doen wat je wilt.
De Oerdijk 106 vindt het belangrijk dat
iedereen zich thuis voelt. Damian voelt zich
inmiddels thuis op deze plek. Zijn moeder
Jolanda woont niet ver bij hem vandaan en
dat vindt hij een fijn gevoel.

Vorig jaar is Damian begonnen met autorijlessen.
Damian heeft al een aantal lessen gehad. Het
liefst wil Damian zijn rijbewijs dit jaar halen en zijn
moeder beaamt dit door te zeggen: “Dat gaat je
ook zeker wel lukken”.
Het is een droom die hopelijk uitkomt voor
Damian en waar hij lang naartoe heeft gewerkt.
De begeleiding helpt hem met zijn theorie en
neemt daar ook de tijd voor. Dit is niet zijn enige
droom. Zo wil hij ook graag zelfstandig wonen in
een duo woning waarbij hij ambulante begeleiding
krijgt. Zijn eigen wasje draaien, eten koken, dat is
zijn droom en daar werkt hij naartoe!

Hoe vind je het om te wonen bij de Oerdijk 106?
“Ik heb het nu erg naar mijn zin en vind het leuk
om op mijzelf te wonen. In het begin vond ik het
best spannend.”
Hoe is de begeleiding bij de Oerdijk 106?
“Ik vind ze aardig, er is niemand die ik niet mag.
Met sommige heb ik iets meer dan de ander.
Met mijn persoonlijke begeleider kan ik meer
bespreken dan met de andere begeleiding.”
Ben je nog er veranderd in de periode dat je op
jezelf bent gaan wonen?
“Ik durf wat meer, ik durf voor mijzelf op te
komen.” Hij zegt het meteen als hij ergens mee zit.

Damian en zijn moeder Jolanda praten samen op de bank

Dat heeft hij ook met zijn moeder afgesproken.
“Altijd zeggen wat je voelt en denkt” aldus Jolanda. “Hij is volwassener, mondiger geworden en
komt steeds meer voor zichzelf op.”
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Jan
Foto’s Visual Impact

“Hij is een echte grappenmaker en het klikte
vrijwel direct met de medebewoners!”

Jan woont op woonvorm de Braak. Hij werkt
in Schalkhaar bij industrieel werk en in Raalte
bij Op Maat. Jan kan niet goed praten, dus
Myra (zijn persoonlijk begeleider) en zijn
twee zussen Riet en Anny helpen bij het
interview.
Na een kopje thee, beginnen Anny en Riet te
vertellen.
Voordat Jan in de Braak kwam, woonde hij in
Colmschate. Op zijn 20e is hij uit huis gegaan
omdat zijn ouders al vrij oud waren. De Braak past
goed bij Jan. Het is klein en huiselijk.
Wat vinden jullie van de begeleiders die hier

Jan met zijn persoonlijk begeleider Myra en zijn zussen
aan tafel

werken?
De begeleiding vinden we heel goed. Heel betrokken. Dat geldt voor alle begeleiders.

Wat maakt dat het een veilige plek is?
Myra, Annie en Riet vertellen dat het kleinschalig

Zien jullie Jan regelmatig?

is, waardoor er veel toezicht is. Zodra Jan weg

Met verjaardagen en feestdagen halen we Jan op.

loopt weet de begeleiding waar hij is. Iedereen

Daarnaast komen wij regelmatig langs bij Jan.

kent hem ook hier.

Myra: Hoe was het om Jan hier te verwelkomen?

Wat vinden jullie van de kwaliteit van de zorg hier?

Heel leuk! We waren gelijk enthousiast over Jan.

Anny en Riet: De kwaliteit is hoog.

Je hoopt op een nieuwe bewoner die goed past en

Myra: Hij heeft een APK keuring en opknapbeurt

de groep nieuwe en positieve energie geeft. Dat

gehad betreft verzorging ;-)

doet hij zeker. Hij is een echte grappenmaker en

In het begin viel hij wat af, omdat hier dagelijks

het klikte vrijwel direct met de medebewoners!

gewandeld wordt met de bewoners. Soms met de
hond van de buren. De hond heet Noushka. Jan

Vinden jullie dat Jan hier op een goede, veilige

lacht als het over de hond gaat.

plek woont?
Jazeker, zeggen de zussen. We vertrouwen het

Het is de bedoeling dat Jan hier het mooiste leven

hier volledig.

krijgt. Hoe ziet dat eruit?
Riet en Anny: Jan houdt wel van een feestje.
De begeleiding geeft nuttige taken. En er er écht
zijn voor Jan is belangrijk.
De beleeftafel vindt hij leuk. Laatst had hij hem
zelf gepakt en op zijn kamer gezet ;-).
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De
droom van

Foto’s Visual Impact

Dinie
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Dinie woont bij Te Passe in Haarle. Ze werkt
als vrijwilligster in de bakkerij in Mariënheem.
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!”

‘’Ik wil geen blauwe of paarse
bruidsjurk passen hoor!
Ik wil een mooie witte passen,
net zoals op tv!”

Dinie gaat trouwjurken passen

We krijgen een leuk ontvangst door de mevrouw
van de bruidszaak en we beginnen met een lekker
kopje koffie of thee.

Voor de jaarevaluatie heeft Dinie met haar
Persoonlijke Begeleider Mijn Cirkel ingevuld.

Uiteindelijk past Dinie 6 jurken. Dinie heeft één

Dinie vindt het erg fijn om een beeld te hebben. Dit

voorkeur. De eerste jurk bleek meteen raak: Wit,

hebben ze gedaan door middel van plaatjes op de

steentjes, een beetje kant aan de bovenkant en

Cirkel.

een mooie lange sluier.

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 TLC
waar het programma ‘Say Yes To The Dress’ op is.
16 januari is deze droom in vervulling gegaan:
trouwjurken passen! Als we naar binnen lopen
staat de fotograaf al klaar om een mooie foto te
maken.

Dinie heeft haar trouwjurk gevonden. Een witte jurk met
steentjes aan de bovenkant en een sluier.
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Gewoon maakt ons bijzonder.
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Bedankt voor het meedenken!
Jullie hebben samen met de Parabool meegedacht over de kwaliteit van de
Parabool. Dit zijn de uitkomsten van de vragenlijst. We willen jullie sowieso
bedanken voor het invullen.

Uitkomsten en verbeterpunten
Uit de vragenlijst komen vijf sterke punten en 2 aandachtspunten naar voren.

STERKE PUNTEN

AANDACHTSPUNTEN (soms wel, soms niet)

• Eigen woning / kamer.

• Eenzaam voelen op de woonlocatie.

• Op het gemak voelen op de woonlocatie.

• tijd die begeleiders hebben.

• De hulp krijgen die je nodig hebt.
• Het overleg over het ondersteuningsplan.
• Prettig voelen bij je persoonlijk begeleider.

We gaan de komende tijd aan de slag met de verbeterpunten.

