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1. Inleiding 

De Parabool heeft in samenwerking met het LSR, landelijk steunpunt 

(mede)zeggenschap, een cliëntenraadpleging uitgevoerd onder haar cliënten in de 

periode 1 februari 2019 tot en met 31 december 2019. De raadpleging is gedaan door 

middel van de LSR-methode Cliënten over Kwaliteit (CoK). In dit rapport staan de 

resultaten van de dienst Dagbesteding.  

1.1. Doel 

CoK is een erkende methode volgens het KwaliteitsKader Gehandicaptenzorg (KKGZ) 

van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).  

CoK heeft de volgende doelstellingen: 

 

• Verkrijgen van inzicht in de ervaringen van de cliënten ten aanzien van de kwaliteit 

van de ondersteuning en hun bestaan (wat vinden cliënten en waarom vinden ze 

dat?). 

• Vaststellen van concrete verbeterpunten en verbetersuggesties die als input 

kunnen dienen voor de ondersteuningsplanbesprekingen en het verbeterplan op 

locatie- en stichtingsniveau.  

• Stimuleren van de dialoog tussen de cliënten en de begeleiders.  

 
In bijlage I staat meer informatie over de aanpak van de methode CoK.  

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van de cliëntenraadpleging beschreven. Hoofdstuk 3 

bevat conclusies en aanbevelingen van het LSR. In bijlage I staat de aanpak van CoK 

omschreven. De resultaten van de gesloten vragen Dagbesteding staan in bijlage II.  
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2. Resultaten Dagbesteding 

In dit hoofdstuk staat weergegeven hoe de cliënten de Dagbesteding bij de Parabool 

ervaren. 

202 Cliënten hebben hun ervaringen, mening en wensen kenbaar gemaakt naar 

aanleiding van een vragenlijst en een aantal cliënten daarnaast ook tijdens 

groepsgesprekken met het LSR. Het hoofdstuk begint met te beschrijven wat de cliënten 

goed vinden gaan en daarna staat beschreven waar verbeterkansen liggen.  

2.1. Wat gaat goed? 

Gemiddeld geven de cliënten de werkplek van de Parabool een hoog rapportcijfer, 

namelijk een 9. De toelichtingen op het rapportcijfer zijn overwegend positief. 

 

186 Cliënten hebben een cijfer gegeven, waarvan 2 een onvoldoende (cijfer 3 en 5) en 

184 een (ruim) voldoende (cijfer 6-10). 16 Cliënten hebben geen cijfer gegeven, waarvan 

15 hebben aangegeven het niet te weten. 

 

 
 
Cliënten zijn over het algemeen heel blij met hun dagbesteding / het werk. In de 

onderstaande tabel is weergegeven wat cliënten goed vinden aan het werken bij de 

Parabool. In de eerste kolom staan de sterke punten die naar voren komen uit de 

antwoorden op gesloten vragen uit de vragenlijst. Dit zijn de vragen waar 90% of meer 

van de cliënten positief op heeft geantwoord. De cijfermatige resultaten op alle vragen 

staan in bijlage II. In de tweede kolom staan uitkomsten van de open vragen uit de 

vragenlijst. Tussen de 192 en 196  respondenten hebben een reactie gegeven. 

Als meerdere respondenten een thema hebben toegelicht bij de open vragen of het 

groepsgesprek, dan is het als sterk punt of verbeterpunt in de lijst opgenomen. 
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Uitkomsten gesloten 

vragen uit vragenlijst 

202 respondenten  

Uitkomsten open vragen  

Het werk als goed ervaren 
Het werk: leuk, prettig met zowel collega’s als begeleiders, 

geeft plezier en er is veel humor 

Leuk werk kunnen doen Werkzaamheden zijn leuk/passend 

Afwisseling en nieuwe dingen kunnen leren 

Niet eenzaam voelen Goede sfeer / gezelligheid  

Omgang/contact medecliënten is fijn 

Vervoer van en naar 

werkplek 

Werkplek is goed bereikbaar, vervoer gebeurt op 

verschillende manieren: passend bij de cliënt en afstand tot 

het werk 

Veilig kunnen werken Veilige werkplek  

 Rustige werkplek / rustig kunnen werken  

De hulp krijgen die je wilt 

 

Inspelen op behoeften van individuele cliënten  

Goed overleg over 

ondersteuningsplan 

 

Goed luisteren door  de 

begeleiders 

Begeleiders kunnen goed luisteren en begrijpen 

 

 Begeleiders zorgen voor: prettige, rustige, veilige sfeer en 

duidelijkheid  

 Begeleiders zijn geduldig  

Vertrouwen in de 

begeleiders 

 

Goede klik met persoonlijk 

begeleider 

 

Tevredenheid over hoe 

dagen eruit zien 

Werk zorgt voor structuur in het leven en  

prettig om overdag op andere plek dan de woning te zijn 

Gelukkig zijn  

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt kunnen we de volgende zes thema’s benoemen als 

sterke punten van de dagbesteding van de Parabool: 

1: Werkzaamheden 

2: Begeleiding (nodige hulp, luisteren, vertrouwen, klik persoonlijke begeleider) 

3: Sfeer en samenwerking 

4: Werkplek  

5: Vervoer naar werkplek  
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1. Werkzaamheden 

Veel cliënten geven aan dat zij met plezier naar hun werk gaan en het werk fijn en leuk 

vinden. 93% van de cliënten is positief over de activiteiten/werkzaamheden die zij doen. 

Ook in de open vragen en de toelichting op het rapportcijfer geven cliënten aan tevreden 

te zijn over het werk dat ze verrichten. Zij gaan met plezier naar hun werk.  

Het weg van huis zijn en met anderen een gezellige en zinvolle dag kunnen hebben, 

vinden cliënten belangrijk. Expliciet wordt genoemd dat de afwisseling in het werk en de 

mogelijkheid om nieuwe dingen te leren worden gewaardeerd.  

Tijdens de groepsgesprekken herkennen de cliënten de sterke punten. Zij zijn blij met het 

hoge cijfer voor de Parabool. 

 

2. Begeleiding (nodige hulp, luisteren, vertrouwen, klik persoonlijke begeleider) 

Cliënten zeggen over het algemeen erg te spreken te zijn over de begeleiding die ze 

krijgen op hun werkplek. Veel cliënten zijn positief over de hulp die zij krijgen van de 

begeleiders (92%), over luisteren (93%), zij hebben vertrouwen in de begeleiders (96%) 

en een goede klik met de persoonlijke begeleider (96%). Heel veel toelichtingen gaan 

over de waardering voor de begeleiders die goed inspelen op behoeften van individuele 

cliënten, luisteren, goed begrijpen, geduldig en aardig zijn, zorgen voor een prettige 

rustige veilige sfeer en voor duidelijkheid. 

Een cliënt vertelt bijvoorbeeld: ‘Het is een fijne werkplek als er wat is kan ik naar de 

begeleiding en de begeleiding luistert naar me!’ Deze positieve punten worden herkend in 

de groepsgesprekken. 

 

3. Sfeer en samenwerking  

Uit de open vraag Wat vind je fijn op de werkplek?, de toelichtingen van cliënten bij hun 

gegeven rapportcijfer en uit de groepsgesprekken komt naar voren dat veel cliënten de 

sfeer op hun werkplek prettig vinden. Cliënten noemen de gezelligheid en goede sfeer, 

prettige contacten met zowel collega’s als begeleiders, alsook de humor tijdens het werk. 

Een cliënt zegt: ‘Ik voel me hier prettig en ga met plezier naar mijn werk. Hou van de 

humor en grapjes.’ En iemand anders zegt: ’Onderling is het gezellig, er is een rustige 

sfeer. Ik voel me altijd welkom.’  

 

4. Werkplek 

Op de vraag Wat vind je van je werkplek? reageren cliënten heel positief. Cliënten lichten 

hun antwoord toe en omschrijven hun werkplek als ‘goed’, ‘fijn’, ‘leuk’ en ‘gezellig’. 

Verschillende keren geven cliënten ook aan dat zij het erg fijn vinden om eruit te zijn en 

met andere cliënten dan met wie zij wonen contact te hebben. Een cliënt zegt 

bijvoorbeeld: ‘Leuk! en ook af en toe gezelligheid en dat ik een rustig plekje heb om te 

werken en gezellige begeleiders om mij heen.’  
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5. Vervoer naar werkplek 

Op de vraag Kun je gemakkelijk van jouw woning naar de werkplek komen? antwoordt 

92% van de cliënten bevestigend. Cliënten beschrijven op welke manier zij naar het werk 

komen: te voet, met de (brom)fiets, per auto, bus of taxi(bus). Sommige cliënten geven 

aan dat zij het fijn vinden dat de begeleiders een stukje met hen meegaan. Cliënten 

kunnen gemakkelijk van hun woning naar het werk komen. 

Een aantal geeft aan dat het niet altijd goed gaat met de taxi, die komt wel eens te laat, of 

is niet goed geregeld met name in de middag voor locaties in Raalte: ‘‘s middags moet ik 

nog wel eens lang wachten voor dat het busje komt en dan ben ik laat thuis.’ 

 

6. Gesprek over het ondersteuningsplan 

Bijna alle cliënten (91%) geven in de vragenlijst aan tevreden te zijn over het gesprek over 

hun ondersteuningsplan. Sommigen lichten dat toe: ‘Ik kan alles zeggen wat ik wil.’  Een 

familielid schrijft: ‘Inhoudelijk goed, qua planning laat het sinds jaar en dag te wensen 

over.’  

Wat opvalt is dat een aantal cliënten (12) al lang niet meer of nog geen bespreking 

hebben gehad, ofwel omdat zij nog niet zo lang aan het werk zijn, ofwel omdat hun 

persoonlijke begeleider langdurig ziek is (geweest). 
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2.2. Wat kan beter? 

In de onderstaande tabel is weergegeven wat volgens de cliënten beter kan.  

In de eerste kolom staan de aandachtspunten die afkomstig zijn uit de gesloten vragen uit 

de vragenlijst. Dit zijn de vragen waar 30% of meer van de cliënten de tussencategorie 

(zoals soms wel en soms niet) of de negatieve antwoordcategorie op heeft geantwoord. 

De cijfermatige resultaten op alle vragen staan in bijlage II.  

In de tweede kolom staan de uitkomsten op de open vragen uit de vragenlijst. In de 

toelichtende tekst onder de tabel zijn ook opmerkingen opgenomen vanuit de twee 

groepsgesprekken die op de dagbesteding Raalte en Schalkhaar hebben 

plaatsgevonden.  

 

Uitkomsten gesloten 

vragen uit vragenlijst 
Uitkomsten open vragen  

(Soms) prettig voelen bij 

andere cliënten en 

collega’s  

Medecliënten: drukte en lawaai, met één iemand niet prettig 

voelen, geroddel en gemopper 

Nieuwe dingen leren   

Wachten op begeleiders Wachten op begeleider bij drukte en op de beurt moeten wachten 

 Wensen locatie: nieuw gebouw, nieuwe inrichtingselementen 

meer rolstoeltoegankelijke bussen en toiletten 

 Meer rolstoeltoegankelijke bussen 

 

Op basis van de bovenstaande tabel kunnen we de volgende 4 thema’s benoemen als 

aandachtspunten van de dagbesteding van de Parabool.  

1: Prettig voelen bij andere cliënten en collega’s  

2: Nieuwe dingen leren  

3: Wachten op de begeleiders  

4: Gebouw en inrichting  
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1. Prettig voelen bij andere cliënten en collega’s 

Cliënten (30%) geven aan dat zij zich bij sommige cliënten wel en bij sommige niet prettig 

voelen. Cliënten lichten toe dat de grootste oorzaak voor het niet prettig voelen, de drukte 

en het lawaai zijn, die zij af en toe ervaren. Cliënten geven overigens ook aan dat zij zelf, 

of de lawaaimaker, alleen kunnen gaan zitten en dat dat ook gebeurt. 

Als tweede geven nogal wat verschillende cliënten aan dat zij met veel anderen goed 

kunnen opschieten, maar met één iemand niet. En een aantal cliënten zegt dat zij een 

hekel hebben aan geroddel en gemopper.  

Uit de groepsgesprekken komen soortgelijke bevindingen: ‘Er is één cliënt en die bemoeit 

zich overal mee. De leiding zegt er wel iets van, maar hij gaat toch door’. ‘Er is één cliënt 

die steeds zeurt, ik word daar knettergek van en loop dan weg.’ En ‘Er is bij ons één 

iemand die irritant kan doen’. ‘Sommige cliënten schuiven dingen van zich af. Of ze 

komen te laat en zitten op hun telefoon.’ 

Een paar keer wordt door cliënten aangegeven dat zij vinden dat er meer zou moeten 

worden samengewerkt.  

Over het algemeen vinden cliënten dat de leiding goed inspeelt op onprettig gedrag van 

cliënten, door hen aan te spreken, aandacht te geven door even apart te nemen, te laten 

kalmeren. Dit wordt in de groepsgesprekken ook genoemd. 

 

2. Nieuwe dingen leren 

Meer dan 30 % van de cliënten heeft ‘soms’ of ‘nee, nooit’ ingevuld op de vraag of ze 

nieuwe dingen op de dagbesteding leren. Uit de toelichtingen blijkt dat van hen slechts 

een klein aantal aangeeft dat zij daar niet tevreden mee zijn. Zij willen graag meer 

uitdaging en meer nieuwe dingen leren.  

De meeste cliënten geven aan dat zij al veel hebben geleerd, en tevreden over zijn over 

de kansen om nieuwe dingen te leren. Een groot aantal cliënten geeft ook aan juist 

tevreden te zijn dat zij geen nieuwe dingen (meer) hoeven te leren.  

Bij toelichtingen op de gesloten vragen over het werk, wordt overigens juist ook een 

aantal maal waardering genoemd voor de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren. 

 

3. Wachten op begeleiders 

Uit vragenlijst komt naar voren dat 32% van de cliënten aangeeft dat ze op sommige 

begeleiders vaak moeten wachten. Uit de toelichtingen blijkt dat het niet zozeer gaat om 

moeten wachten op sommige begeleiders, maar meer om soms moeten wachten, 

namelijk als het druk is. Begeleiders zijn dan met iemand anders bezig, waardoor cliënten 

moeten wachten tot zij aan de beurt zijn om geholpen te worden. Dit wordt in de 

groepsgesprekken herkend. Cliënten begrijpen wel dat zij soms moeten wachten. De 

begeleiders vullen in de groepsgesprekken aan dat zij minder blij zijn met al het 

computerwerk en andere extra dingen die bij het werk horen, zoals de administratie en 

cursussen. Er blijft dan minder tijd voor de cliënten over. Dit wordt ook een paar keer door 

cliënten genoemd bij de vraag Als je de baas was bij de Parabool, wat zou je dan 

veranderen op de dagbesteding / het werk? ‘Dat de begeleiding minder tijd op kantoor is 

en meer bij mij op de werkvloer.’ 
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4. Gebouw en inrichting  

Vanuit de open vraag Als jij de directeur was bij de Parabool, wat zou jij dan veranderen 

op de dagbesteding? en de groepsgesprekken komen nog een aantal andere 

aandachtspunten naar voren. Veel punten zijn heel individueel en komen bij de individuele 

cliëntbesprekingen aan de orde.  

Daarnaast worden veel punten genoemd die gaan over gebouwen, de inrichting, meubels, 

en wensen ten aanzien van nieuwe voorzieningen. Vooral over Opmaat Schalkhaar wordt 

de ouderdom vaak genoemd in de toelichtingen: men zou graag een nieuw gebouw 

willen, of een grondige renovatie. Ook ten aanzien van de Kleurmeesters, Industrieel werk 

en het Talentenlab in Raalte zijn renovatiewensen, in het bijzonder met betrekking tot 

ruimere rolstoeltoegankelijke toiletten.  

Cliënten willen meer ruimte, meer verschillende ruimtes, nieuwe tafels en stoelen, betere 

bescherming tegen zon en warmte (airco en schaduwplekken buiten). En een betere, of 

andere en meer gezellige inrichting (een snackbar, barretje, gezellige ontmoetingsplek, 

meer kleuren op de muur). 

Als losse zaken uiten cliënten de wens voor een zwembad of gymzaal, een 

koffiezetapparaat dat je zelf kunt bedienen, wifi en een CD speler. 

 

Ook in het groepsgesprek Groene erf, Op Maat, Wasserette, Industrieel 

Schalkhaar komt het gebouw waar Op Maat, Industrieel en de Wasserette in zitten 

(Deventer) aan de orde. Het is oud en heeft te weinig ruimtes. Tijdens het groepsgesprek 

is de groep hardop gaan ‘dromen’ over een nieuw gebouw of het volledig opknappen van 

het oude gebouw. De wensen zijn: 

 Airco 

 Voldoende schaduw buiten 

 Rechte stoep (geen scheve stoeptegels, want dat is niet prettig wanneer je in een 

rolstoel zit) 

 Eén of meerdere ruimtes waar je je kunt terugtrekken (rustruimte) 

 Een grote ruimte voor de dekbedden van de Wasserette 

 Voldoende kastruimte, zodat alles netjes opgeruimd kan worden 

 Nieuwe toiletten  

 Meer ruimte en ruimtes   
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3. Conclusies en aanbevelingen 

De cliëntenraadpleging bij de Parabool heeft als doel inzicht te krijgen in hoe cliënten 

oordelen over de kwaliteit van de dienstverlening en hun bestaan. En daarnaast om 

concrete verbeterpunten en verbetersuggesties te kunnen vaststellen. Het derde doel is 

het stimuleren van de dialoog tussen cliënt en begeleider.  

In dit hoofdstuk staan eerst algemene procesaanbevelingen van het LSR. Daarna volgt de 

samenvatting van de uitkomsten met conclusies. Tenslotte geeft het LSR aanbevelingen 

ten aanzien van de inhoudelijke aandachtspunten die uit het onderzoek komen. 

3.1. Algemene procesaanbevelingen  

Het vaststellen van verbeterpunten en verbetersuggesties gebeurt op drie niveaus: 

• Op organisatieniveau worden de aandachtspunten uit dit rapport door de Parabool 

opgenomen in het organisatieplan en de locatieplannen 2020. 

─ Het LSR raadt aan om de resultaten met de cliëntenraad te bespreken. Stel 

daarbij vragen als: welke uitkomsten zijn herkenbaar, wat valt op, hoe zijn 

bepaalde aandachtspunten/opmerkingen/wensen te verklaren? Maak gezamenlijk 

concrete (verbeter)afspraken: wie doet wat, wanneer en evalueer het 

verbeterplan periodiek, bijvoorbeeld na een halfjaar, met alle betrokkenen. 

Bedenk tot slot een (leuke) manier om de uitkomsten van het onderzoek en het 

verbeterplan te presenteren en maak van de gelegenheid gebruik om tevens de 

cliëntenraad (weer) onder de aandacht te brengen. Maak inzichtelijk voor de 

vertegenwoordigers en de cliënten wat er dankzij hun inbreng gaat veranderen. 

─ Daarnaast raadt het LSR aan om – zoals ook genoemd in het Kwaliteitskader – 

de onderzochte cliëntervaringen mee te nemen in het door de Parabool op te 

stellen kwaliteitsrapport. De cliëntervaringen geven waardevolle input en mogelijk 

aanvullende informatie bij een aantal van de te beschrijven vaste thema’s1. 

Tevens kunnen de uitkomsten richting geven aan de te prioriteren verbeteringen 

(thema 7).   

 

• Op locatieniveau kunnen de uitkomsten met cliënten(vertegenwoordigers) en 

medewerkers besproken worden in een verdiepend groepsgesprek of met de lokale 

cliëntenraad. Het betreffende team bekijkt of er naar aanleiding van het locatierapport 

en de uitkomsten van het verdiepende (groeps)gesprek met de cliëntenraad  

aandachtspunten kunnen worden opgenomen in het locatieplan 2020 van het team.  

 

  

                                                
1 Dit betreft met name de thema’s: Zorgproces rond individuele cliënt (thema 1), Eigen regie (thema 2), Cliëntervaringen 

(thema 3), Samenspel in zorg en ondersteuning (thema 4) en Betrokken en vakbekwame medewerkers (thema 6). 
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• Op individueel niveau bekijken persoonlijk begeleider en cliënt(vertegenwoordiger) 

of er naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst aandachtspunten zijn die kunnen 

worden opgenomen in het ondersteuningsplan van de cliënt. De vertegenwoordiger, 

de cliënt en de begeleider maken concrete afspraken om de wensen en mogelijke 

doelen van de cliënt te kunnen realiseren. Het LSR raadt daarbij aan om door te 

vragen op schijnbaar ‘onmogelijke’ wensen. Onderzoek waarom iemand een 

bepaalde wens uit, welke vraag of behoefte daar mogelijk achter ligt en wat hierin wél 

mogelijk is. Op deze wijze ontstaat een directe koppeling van het 

cliëntervaringsonderzoek met het zorgproces rond de individuele cliënt (Bouwsteen 

1). 

3.2. Samenvatting en conclusies  

Uit de raadpleging komen de onderstaande sterke punten en aandachtspunten naar 

voren. Onder de tabel staan de conclusies naar aanleiding van deze punten.  

 

Sterke punten Aandachtspunten 

1 Werkzaamheden 

 

1 Prettig voelen bij andere cliënten en 

collega’s 

2 Begeleiding 2 Nieuwe dingen leren 

3 Sfeer 3 Wachten op begeleiders 

4 Werkplek 4 Gebouwen en inrichting 

5 Vervoer naar werkplek   

6 Gesprek over ondersteuningsplan   

 

Uit de cliëntenraadpleging komt naar voren dat de cliënten over het algemeen erg te 

spreken zijn over de dagbesteding van de Parabool. Dit blijkt uit het hoge rapportcijfer dat 

de cliënten geven, namelijk een 9. Uit de raadpleging komen met name sterke punten 

naar voren en daarnaast vier aandachtspunten en geen enkel verbeterpunt. Bijna alle 

cliënten zijn positief over hun werkplek en de werkzaamheden die ze daar doen. Zij 

vinden het werk zelf leuk en afwisselend genoeg, de werksfeer goed en zijn zeer te 

spreken over de begeleiding. 

 

Er zijn aandachtpunten voor het prettig voelen bij collega’s, wachten op begeleiders en 

nieuwe dingen leren. Ten aanzien van het leren van nieuwe dingen gaat het om precies 

kijken wat iemand zelf (nog) wil. Lang niet iedereen die aangeeft niet veel nieuwe dingen 

(meer) te leren, vindt dat een probleem. Cliënten kunnen hier juist ook tevreden mee zijn.  

Cliënten hebben wensen met betrekking tot het gebouw, inrichting en meubels en de 

faciliteiten op de werkplekken, met name vanwege de ouderdom van gebouw en meubels, 

maar ook de slechte toegankelijkheid van ruimtes en toiletten voor cliënten in een rolstoel.    
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3.3. Inhoudelijke aanbevelingen n.a.v. de 
aandachtspunten 

In deze paragraaf staan per aandachtsgebied adviezen en/of vragen opgesteld. Het gaat 

om de volgende thema’s: 

1. Prettig voelen bij andere cliënten en collega’s  

2. Nieuwe dingen leren 

3. Wachten op begeleiders 

4. Gebouw en inrichting werkplekken 

Deze kunnen tijdens de evaluatie van het ondersteuningsplan besproken worden en/of als 

inspiratie dienen bij het opstellen van het verbeterplan op organisatieniveau en het 

locatieplan op locatieniveau.  

 

Het LSR wil benadrukken dat de onderstaande adviezen en vragen zijn bedoeld als 

suggesties voor mogelijke denkrichtingen.  

 

1. Prettig voelen bij andere cliënten en collega’s  

Het LSR raadt aan om extra aandacht te besteden aan het zich niet altijd prettig voelen bij 

andere cliënten op de werkplek.  

• Welke aanvullende informatie en ervaringen kunnen cliënten en eventueel hun 

netwerk of begeleiders geven? Op welke gebied zouden cliënten verbetering 

wensen?  

• Zijn er gedeelde thema’s of wensen op dit gebied waar mogelijk op locatieniveau iets 

mee gedaan kan worden? 

• Welke (mogelijk verschillende) ervaringen en behoeftes zijn er wat betreft het 

onderlinge contact en de interactie tussen cliënten? Wordt hierin voldoende 

aangesloten bij de eventuele diversiteit van de cliëntengroep en de wensen van de 

cliënten?  

• Is er op individueel niveau en in gezamenlijk overleg van cliënten aandacht voor 

onderlinge verschillen, omgang met elkaar en wederzijds begrip?  

• Hoe kunnen begeleiders individuele cliënten en het groepsproces op dit gebied 

ondersteunen (individuele handvatten, training, groepsgesprekken)? Hoe waarborgt 

de Parabool dat begeleiders voldoende zijn toegerust voor het begeleiden van deze 

dynamiek? 

• (Hoe) kunnen cliënten elkaar onderling eventueel steunen? 

• Haal inspiratie op, bijvoorbeeld via de databank ‘Effectieve sociale interventies’ van 

Movisie of https://www.samentegeneenzaamheid.nl/lokaal. 
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2. Wensen ten aanzien van nieuwe dingen leren 

Hoewel relatief veel cliënten hebben aangegeven dat zij niet (meer) zoveel nieuwe dingen 

leren, zijn er maar weinig cliënten die aangeven dat vervelend te vinden. Velen vinden dat 

juist fijn. Het LSR raadt aan om per individuele cliënt goed te weten wat deze nog zou 

willen leren en daar op in te spelen. En om te kijken wat er mogelijk is, ook als de 

leerwens te hoog gegrepen lijkt, door door te vragen naar de wensen achter de wens.  

Het LSR raadt aan om (onder meer via teamreflectie) te evalueren hoe de Parabool de 

aandacht heeft voor persoonlijke wensen op het gebied van nieuwe dingen leren 

• Op welke wijze worden cliënten gestimuleerd hun wensen te uiten en erover te 

praten, ook als er twijfels zijn (bij cliënt, netwerk of medewerker) over de 

haalbaarheid?  

• Focus op mogelijkheden: onderzoeken cliënten en begeleiders op welke manieren 

cliënten (een deel van) hun wens zouden kunnen realiseren (zelf, via persoonlijk 

netwerk, met hulp van begeleider of vrijwilliger)?  

• Wordt regelmatig opnieuw gevraagd welke nieuwe dingen cliënten willen leren in het 

eigen werkveld, en daarbuiten? Ook aan cliënten die eerder hebben aangegeven niet 

zo’n behoefte te hebben aan nieuwe dingen leren? 

• Maken cliënt en begeleider hierover ook concrete afspraken?  

• Wordt regelmatig geëvalueerd of nieuwe leerdoelen gerealiseerd zijn, en worden 

plannen zo nodig bijgesteld?  

• Op welke manier krijgen cliënten ondersteuning in het leren?  

• Is voor cliënten duidelijk wie hen kan ondersteunen als het gaat om nieuwe dingen 

leren? Welke rol kan een begeleider spelen? Of zijn anderen hierbij nodig?  

 

3. Wachten op begeleiders 

Het LSR raadt aan om (onder meer via teamreflectie) te evalueren hoe de Parabool 

ervoor zorgt dat cliënten niet langer hoeven te wachten op begeleiders dan 

onoverkomenlijk is.  

• Wordt aandacht over cliënten verdeeld? Ook als cliënten minder hard om aandacht 

vragen?  

• Zijn er mogelijkheden om de administratielast (verder) terug te dringen?  

• Is het mogelijk kantoorwerkzaamheden op andere tijdstippen te doen? Zodat als 

cliënten aan het werk zijn, zij de onderdeelde aandacht van de begeleiders krijgen? 

• Is de bezetting en expertise van de begeleiders voldoende voor alle cliënten die op de 

dagbesteding komen?  

• Is er mogelijk nog een andere benadering van sommige cliënten gewenst, zodat zij 

minder onrustig gedrag vertonen?   

• Zijn de werkplekken prikkelarm (en prikkelrijk) genoeg voor de cliënten die er werken? 

Is hier nog meer diversiteit en gepaste afstemming in te realiseren? 
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5. De gebouwen en inrichting werkplekken 

Het LSR raadt aan om te inventariseren via de cliëntenraden welke aanpassingen cliënten 

wensen op de huidige en mogelijke toekomstige nieuwe werkplekken. Laat de 

cliëntenraad met de locatiemanager in gesprek gaan om wensen van cliënten en 

mogelijke aanpassingen te bespreken.   

• Zorg daarbij in ieder geval dat de werkplekken, gangen en toiletten 

rolstoeltoegankelijk zijn. 

• Zorg dat er voldoende afgescheiden ruimten beschikbaar zijn en dat deze ruim 

genoeg zijn voor het werk dat daarin moet plaatsvinden. 

• Zorg dat er voldoende goed werkklimaat is binnen en buiten bij warm weer. 

• Kijk of er mogelijkheden zijn om met weinig middelen toch noodzakelijke 

verbeteringen door te voeren voor een overbruggingsperiode tot nieuwbouw 

gerealiseerd kan worden.  

• Inventariseer welke losse inrichtingelementen cliënten zouden willen aanschaffen en 

bespreek in de gehele groep welke aanschaf prioriteit heeft binnen de beschikbare 

middelen (medezeggingsschap).  

• Maak gebruik van een brede inventarisatie voor toekomstige verbouwings- of 

nieuwbouwplannen / nieuwe locaties en wees helder naar cliënten en hun naasten en 

naar medewerkers over termijnen waarop eventuele nieuwbouw of verhuizing naar 

meer geschikte werkplek gerealiseerd kan worden. 

 

Tot slot nog een aanbeveling ten aanzien van de sterke punten.  

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dus besteed ook aandacht aan de sterke punten.  

Het is interessant om teams samen met cliëntenraden te laten onderzoeken hoe het komt 

dat bijna iedereen de dagbesteding heel goed waardeert. Denk daarbij zo breed mogelijk 

aan allerlei organisatorische, menselijke, technische en cliëntgerelateerde oorzaken die 

bijdragen aan het sterke punt.  

Dat geeft niet alleen houvast voor het behouden van sterke punten, het biedt als best 

practice andere afdelingen van de Parabool inzicht in en handvatten voor 

verbeterrichtingen.   
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Bijlage I Aanpak CoK  

CoK bij de Parabool bestaat uit de onderstaande stappen: 

1.    Startoverleg en Vragenlijst 

Voor deze cliëntenraadpleging is de CoK basisvragenlijst ‘Dagbesteding’ 

gebruikt. Tijdens het startoverleg bespreekt het LSR de vragenlijst, de planning 

van het traject en de manier van instrueren van de medewerkers (die cliënten 

gaan interviewen). De vragenlijst kan op begripsniveau bijgesteld worden. Ook 

kunnen er nog maximaal drie vragen door jullie zelf worden toegevoegd aan de 

vragenlijst. De Parabool heeft van het LSR een digitale link ontvangen voor het 

invullen van de vragenlijsten en er is ook een pdf versie aangeleverd om de 

vragenlijsten uit te kunnen printen en op papier in te kunnen vullen.   

2.   Instructie 

Om te waarborgen dat de afname van de vragenlijst (de interviews) zo objectief 

en betrouwbaar mogelijk wordt gedaan, verzorgt het LSR een E-learning module 

voor interviewers/begeleiders. In de e-learning komt het volgende komt aan de 

orde:  

• Doelen raadpleging 

• Gespreksvaardigheden en interviewtechnieken  

• Praktische tips: wanneer interview afnemen? Wat doe je met de 

antwoorden?  

• Opzet groepsgesprek. 

Het LSR monitort de afname van de vragenlijsten voor kwaliteitsdoeleinden door 

drie interviews te observeren. Het LSR koppelt haar bevindingen terug, met 

aanbevelingen aan de begeleiders die de vragenlijsten afnemen. 

 

3.   Invullen vragenlijst 

De Parabool streeft ernaar alle dagbestedingscliënten in de gelegenheid te 

stellen in 2019 mee te doen aan dit cliëntervaringsonderzoek. De cliënten zullen 

met ondersteuning van een begeleider de vragenlijst invullen (voorafgaand aan 

ondersteuningsplanbespreking). De cliënt kan aangeven of hij liever door een 

eigen begeleider wordt geïnterviewd of door een externe begeleider. De kwaliteit 

hiervan waarborgt het LSR door medewerkers voorafgaand een training (e-

learning) te geven, gesprekken te observeren en de aanpak (indien nodig) bij te 

sturen. 

De interviewers of de persoonlijk begeleider van de cliënt voeren online de 

vragenlijst in en slaan de individuele resultaten als PDF op in het dossier van de 

cliënt. 
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4.   Koppeling ondersteuningsplan 

De cliënt en persoonlijk begeleider bespreken voorafgaand aan de 

ondersteuningsplanbespreking de antwoorden. Wat heeft de cliënt ingevuld? 

Waarom heeft de cliënt dit geantwoord? Wat zou de cliënt nog anders willen in 

zijn leven en/of de ondersteuning?  

De cliënt (de verwant) en de begeleider maken SMART2  afspraken om de 

wensen en mogelijk doelen van de cliënt te kunnen realiseren. Deze afspraken 

worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van de cliënt. 

 

5.   Groepsgesprekken 

Het LSR toetst en verdiept de uitkomsten van de vragenlijst door middel van 

groepsgesprekken.  

 

6.   Rapportage 

Na het onderzoek en de groepsgesprekken heeft het LSR een rapportage 

geschreven. Hierin staan de uitkomsten en conclusies en aanbevelingen van het 

LSR.  

 
 

Analyse 

De analyse van de uitkomsten van de cliëntenraadpleging bestaat uit twee delen. 

Als eerste zijn de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst onderverdeeld in sterke 

punten, aandachtspunten en verbeterpunten op de volgende manier: 

 

Beoordeling Als  

Sterk punt 90% of meer van de cliënten positief antwoordt (goed / ja) 

Aandachtspunt  

30% of meer van de cliënten niet helemaal positief (niet helemaal 

goed, soms, niet altijd goed, een beetje) of negatief is 

(tussencategorie en negatieve categorie bij elkaar opgeteld) 

Verbeterpunt 30% of meer van de cliënten negatief antwoordt (nee / niet goed) 

Geen 

beoordeling 

minder dan 80% van de cliënten antwoord geeft,  

is aan de vraag geen beoordeling toegekend 

 

Open vragen en opmerkingen 

Het tweede deel van de analyse betreft de verwerking van de verbetersuggesties en de 

opmerkingen die cliënten hebben gemaakt.  

                                                
2 SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
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Bijlage II Resultaten gesloten vragen Dagbesteding 

Onderstaande tabellen laten zien hoe cliënten de vragen van de vragenlijst over 

dagbesteding hebben ingevuld. 

 

Locatie 

Aantal 

cliënten op 

de locatie3 

Aantal 

ingevulde 

vragenlijsten 

Respons %4 

Raalte, Bakkerij en buurtwinkel De Parabool 
Broekland 

16 8 50 

Raalte, Bakkerij en buurtwinkel De Parabool 
Mariënheem 

22 14 64 

Raalte, Houtwerkplaats De Parabool 22 16 73 

Raalte, De Paraboolwinkel Raalte 15 8 53 

Raalte, Textielatelier De Parabool 25 19 76 

Raalte, Op Maat Raalte 22 14 64 

Raalte, Talentenlab 15 12 80 

Deventer, Wasserette Was(t)goed 20 13 65 

Deventer, De kleurmeesters 27 20 74 

Deventer, Groene erf De Parabool 26 16 62 

Deventer, Op Maat Schalkhaar 40 36 90 

Deventer, Industrieel werk 26 25 96 

Deventer, Traject begeleider 31 1 3 

Totaal  2585 202 78 % 

 

 

  

                                                
3 Dit zijn de absolute aantallen cliënten per locatie. Het totaal aantal cliënten is hoger dan het aantal respondenten, doordat 

sommigen meer dan één dagbestedingslocatie hebben. 
4 Sommige cliënten zijn wekelijks op meerdere dagbestedingslocaties. Elke cliënt is slechts één maal bevraagd, namelijk op 
de locatie waar de cliënt de meeste dagdelen per week aanwezig is. Het percentage respondenten per locatie is daardoor 
veel lager dan het totale percentage respondenten. 
5 Totaal aantal cliënten dat een of meer dagbestedingslocaties bezoekt. 
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 Heeft iemand u geholpen bij het invullen 

van de vragenlijst? 
Aantal Percentage 

De cliënt heeft de vragenlijst zelf ingevuld. 7 4% 

De persoonlijk begeleider heeft de cliënt 
geholpen. 

101 50% 

Een andere begeleider heeft de cliënt 
geholpen. 

77 38% 

Familie/vriend(in) heeft de cliënt geholpen. 11 6% 

Persoonlijk begeleider en wettelijk 
vertegenwoordiger hebben de vragenlijst vóór 
de cliënt ingevuld. 

3 2% 

Het is onbekend hoe de vragenlijst is ingevuld. 1 0% 

Totaal 2006 100% 

 

 

  

                                                
6 2 cliënten hebben deze vraag niet beantwoord. 
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Er komen twaalf sterke punten (groene vlakken), drie aandachtspunten en geen 

verbeterpunten naar voren. Hoe de normering tot stand is gekomen staat in bijlage I 

omschreven onder het kopje ‘analyse’.  

 

De dagbesteding / het werken Beoordeling 

   

Geen 

antwoord 

1. 
Wat vind je van de 

dagbesteding / het werk? 
 

93% 

(187) 

6% 

(13) 

0% 

(1) 
(1) 

2. 
Kan je het werk doen dat je 

leuk vindt? 
 

92% 

(183) 

8% 

(16) 

0% 

(0) 
(3) 

3. 
Wat vind je van de pauzes op 

de dagbesteding / het werk? 
 

85% 

(170) 

15% 

(29) 

0% 

(0) 
(3) 

4. 

Vertelt de begeleiding jou als 

er iets verandert op de 

dagbesteding / het werk?7 

 
86% 

(169) 

13% 

(25) 

2% 

(3) 
(0) 

5. 
Voel je je prettig bij de andere 

cliënten en collega’s? 
 

70% 

(139) 

30% 

(59) 

0% 

(0) 
(4) 

6. 

Voel je je wel eens eenzaam 

op de dagbesteding / het 

werk? 

 
92% 

(174) 

8% 

(16) 

0% 

(0) 
(12) 

7. 
Ben je wel eens bang op de 

dagbesteding / het werk? 
 

82% 

(162) 

18% 

(35) 

1% 

(1) 
(4) 

8. 

Kan je gemakkelijk van jouw 

woning naar de dagbesteding 

/ het werk komen?8 

 
92% 

(185) 

6% 

(13) 

1% 

(2) 
(0) 

9. 
Vind je het werk veilig 

genoeg?9 
 

95% 

(179) 

5% 

(10) 

0% 

(0) 
(0) 

 

  

                                                
7 5 cliënten geven aan dit niet te weten. 
8 2 cliënten geven aan dat deze vraag voor hen niet van toepassing is. 
9 13 cliënten geven aan dit niet te weten. 
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Hulp op de dagbesteding /  

het werk 
Beoordeling 

   

Geen 

antwoord 

10. 

Krijg je de hulp van de 

begeleiding die jij wilt 

hebben? 

 
92% 

(183) 

8% 

(16) 

0% 

(0) 
(3) 

11. 

Wat vind je van het overleg 

over je 

ondersteuningsplan?10 

 
91% 

(171) 

9% 

(16) 

0% 

(0) 
(1) 

12. 
Leer je nieuwe dingen op de 

dagbesteding /  het werk? 
 

47% 

(90) 

44% 

(84) 

10% 

(19) 
(9) 

13. 
Luisteren de begeleiders naar 

je? 
 

93% 

(180) 

7% 

(14) 

0% 

(0) 
(8) 

14. 
Hebben de begeleiders 

genoeg tijd voor je? 
 

84% 

(166) 

15% 

(30) 

1% 

(1) 
(5) 

15. 
Moet je vaak wachten op de 

begeleiders? 
 

65% 

(127) 

32% 

(62) 

3% 

(5) 
(8) 

16. Vertrouw je de begeleiders?  
96% 

(187) 

4% 

(7) 

1% 

(1) 
(7) 

17. 

Als je het ergens niet mee 

eens bent, voel je je dan vrij 

om dit te zeggen? 

 
88% 

(169) 

10% 

(19) 

2% 

(3) 
(11) 

18. 
Bepalen begeleiders te veel 

voor je? 
 

85% 

(162) 

13% 

(25) 

2% 

(4) 
(11) 

19. 
Heb je een klik met je 

persoonlijk begeleider? 
 

96% 

(191) 

3% 

(6) 

1% 

(1) 
(4) 

 

  

                                                
10 14 cliënten geven aan geen overleg te hebben. 



 

Cliënten over kwaliteit_De Parabool 
LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 23 

Je leven Beoordeling 

   

Geen 

antwoord 

20. 
Ben je tevreden over hoe je 

dagen eruit zien? 
 

91% 

(177) 

8% 

(16) 

1% 

(2) 
(7) 

21. 
Verveel je je wel eens in de 

avonden en weekenden? 
 

71% 

(134) 

23% 

(43) 

6% 

(12) 
(13) 

22. 
Wat vind je van het contact 

met je familie? 
 

88% 

(175) 

9% 

(17) 

3% 

(6) 
(4) 

23. Ben je nu gelukkig?  
90% 

(176) 

8% 

(15) 

2% 

(4) 
(7) 

 




