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Kwaliteit 
Er werd me gevraagd iets te schrijven, vertellen over KWALITEIT. Dat was mijn op-

dracht. Dat is nogal lastig  omdat het woord KWALITEIT meerdere, verschillende bete-

kenissen heeft. Je hebt bijvoorbeeld  de sinaasappels, die in de winkel liggen,  zijn ze 

groot, zoet en sappig, dan zijn ze van goede kwaliteit. Of je hebt een tv, koelkast, radio, 

of ander huishoudelijk apparaat wat je al wel 30 jaar gebruikt, dan is dat ook van goede 

KWALITEIT. Hoeveel waarde heeft iets en wat voor cijfer geef je het. Omdat iedereen  

een eigen mening heeft, kun je zelf bepalen of  iets van goede, of slechte KWALITEIT 

is. Er zijn veel mensen met veel meningen,  iedereen  vindt wel  wat anders. Zo beschik 

ook jij als persoon over KWALITEITEN. Misschien kun je bijvoorbeeld  heel goed puzze-

len, fietsen, breien, haken of sporten? Dan is dat jouw  KWALITEIT. Wees daar trots op, 

en laat anderen zien wat jou KWALITEITEN zijn!!

- Hanneke

Om privacy redenen mogen de foto´s in deze uitgave niet 
verspreid of elders gepubliceerd worden.



Nathalie, Desiree, Jitske, Berend Jan, Joke, Daniëlle en Martha waren blij te horen dat 

er weer bezoek mag komen! Wat hebben ze hun ouders, familie, vrijwilligers gemist 

zeg… 

Dit nieuws hebben ze te horen gekregen via de persconferentie van André. Meneer Rut-

te zegt allemaal moeilijke dingen waar we maar weinig van snappen. Wat André vertelt 

dat snappen we wat beter. 

Al gauw kwamen er ideeën om André te bedanken.. Uiteindelijk hebben we een mooi 

schilderij gemaakt met onze handen. Omdat we hem geen echte hand mogen geven 

doen we het via een schilderij! 
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werken

Nou, nou, wat hebben we een rare tijd achter de 

rug en nog steeds! Door de Corona dagbesteding 

kregen we allemaal dagbesteding aan huis en nu 

we allemaal weer begonnen zijn mondkapjes op 

tijdens het vervoer verplicht. 

Maar als we zo om ons heen kijken zien we de 

meest mooie mondkapjes en het zal ons niet ver-

bazen als dit heel lang in de mode blijft.

Wat een mooie kleurrijke mondkapjes zien we 

allemaal voorbij komen tijdens het overstappen bij 

Op Maat Schalkhaar!

Mondkapjes in de mode!

Als jullie dit lezen is het alweer vaderdag ge-

weest. De kinderen van de Margriet hebben een 

steigerhouten plankje voor hun vader geverfd. 

Met het thema ‘lente’ hebben we gewandeld. 

Onderweg zagen we vogels, bomen en bloemen. 

In de kring hebben we zaadjes gepoot. 

Met het thema ‘eten en drinken’ hebben de 

kinderen verschillende soorten fruit gekleurd en 

deze op een winkelwagentje geplakt. In de kring 

mochten ze vragen om iets lekkers! Dat was een 

leuke kring.

Nu is de zomervakantie alweer voorbij. We hopen 

dat iedereen een hele fijne zomer(vakantie) heeft 

gehad. Groetjes van de Margriet-groep. 

ODC
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Werken

Solliciteren bij op Maat
Als we bij Op Maat een vacature hebben 

vinden wij het belangrijk dat onze clienten 

ook bij de sollicitatiegesprekken zitten. 

Zo zat Gerard bij de sollicitatiegesprek-

ken van een persoonlijk begeleider begin 

januari. Gerson is toen aangenomen en 

per 1 april begonnen. 

De eerste maanden heeft hij dagbeste-

ding gegegven aan de Roessinksweg en 

Kurkeikweg, maar nu dan eindelijk bij Op 

Maat. 

Gerard, hoe vond je het sollicitatiege-

sprek gaan? 

Het was gezellig, ik was wel een beetje 

zenuwachtig. Gerson gaf goed antwoord 

op mijn vragen. 

Gerson, hoe vond jij het?  

Ik vond het fijn dat er een client bij zat. 

Dat gaf een duidelijk beeld van de organi-

satie en het gaf een goed beeld van waar 

ik op solliciteerde. 

Gerard deed het supergoed! Hij stelde goede vragen en gaf ook 

een rondleiding. Gerson veel werkplezier bij Op Maat. 
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Werken

Kulturhus
Hoi, ik ben Lisa de Ruig. Normaal werk ik 

bij het Kulturhuus in Raalte in de horeca. 

Het is daar altijd gezellig en leuk, maar in 

verband met de corona kan ik daar nu niet 

werken. 

Maar gelukkig kan ik daar nu naar de 

alternatieve dagbesteding. Ik ben daar 

heen gegaan want dan heb ik iets te doen 

tijdens de corona.

Bij de dagbesteding puzzel, teken en speel 

ik vaak spelletjes.Ik ben daar drie keer in 

de week, op maandag, dinsdag en don-

derdag. Ik kom vanuit Heino op de fiets.

Ik ben er met ongeveer 8 anderen, maar 

natuurlijk met regels voor de veiligheid, 

zoals dat iedereen een eigen plek heeft 

om te doen wat ze leuk vinden, met 1,5 

meter afstand van elkaar en je handen 

desinfecteren als je daar binnen komt. 

Hoewel ik de dagbesteding leuk vind, 

hoop ik wel dat we snel kunnen werken, 

zodat ik de klanten weer blij kan maken en 

mijn collega´s weer kan zien. 

Groetjes Lisa
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Pasen 
Bij de Inloop doen we normaal gesproken 

altijd een lekkere paas brunch met z’n al-

len bij de Inloop de Eik. Maar dit jaar gaat 

het even anders. Dit jaar hadden colle-

ga’s van de Inloop bedacht om voor elke 

cliënt een heerlijke Paas tas te vullen met 

lekkers. Er zaten verschillen de broodjes, 

vleeswaren en zelfs plakjes kaas in de 

vorm van een paashaas. 

En als kers op te taart mochten alle 

cliënten voor het avond eten een lekkere 

pizza uitzoeken. Het was weer 1 groot eet 

feest.

Het etenswaren waren allemaal leuk ver-

sierd in het Paas thema waardoor alle cli-

enten echt het paas sfeertje in huis had-

den. Het was weer een geslaagd feest.

Wonen
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Wonen

Paaseitjes 
De paasdagen waren een beetje anders 

als anders. Andere jaren gaan onze be-

woners op visite bij familie, om lekker te 

brunchen of paaseitjes te zoeken. Dit jaar 

kon dat helaas niet.. 

Dus we hebben onze bewoners gevraagd 

wat we kunnen doen met de Pasen om 

het hier zo gezellig mogelijk te maken. En 

wat hadden onze bewoners leuke ideeën! 

1e paasdag hebben we heerlijk ontbeten 

met paashaas broodjes en versierde eie-

ren. Daarna hebben we eieren gezocht die 

de begeleiding samen met Desiree had 

verstopt. Wat konden ze goed zoeken! 

In de middag was er een lekkere high tea 

met donuts, harte taart, brownies, wraps. 

Heerlijk! 
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2e paasdag heeft iedereen eerst uitgesla-

pen. Tegen de middag hebben we uitge-

breid gebruncht. ’s Avonds hadden we 

een filmavond/pyjama party! We hebben 

de film “De schippers van de kameleon” 

gekeken in pyjama!!! De begeleiding was 

ook in pyjama.. dat vond iedereen toch 

wel erg leuk. Helemaal toen ze ook in 

haar pyjama in de auto naar huis ging! 

Wat gek….

Ondanks dat het anders als anders was 

hebben we een hele leuke Pasen gehad! 

Wij hopen dat iedereen een leuke Pasen 

heeft gehad!
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Deze heerlijke 

broodjes gezond 

zijn gemaakt op 

Bevrijdingsdag door 

collega Ans. Cliënten 

van Inloop De Eik 

hebben er op hun 

appartement lekker 

van genoten.

Roger heeft 

de begelei-

ders eens 

even flink 

ingemaakt 

met een 

potje Rum-

mikub. Hier 

is hij erg 

goed in!!

Ans is heel sportief 

bezig geweest tij-

dens de coronatijd. 

Ze heeft wekelijks 

mooie fietstoch-

ten gemaakt van 

20, 30 of 40 km en 

ze wandelde 70 

km per week. Het 

waren hierdoor 

toch nog hele fijne 

weken! 

Wanneer je goed kijkt staat op het bankje 

“ kearls proat “. Hier voeren Lou en Anton 

dagelijks hun kearls proat!!
Sjon 25 jaar bij de Parabool!!

Bij de Braak blijven 

we in beweging! 

Zelfs de puppy 

van Josefien 

gaat mee naar 

de blekstraat 
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Kwaliteit
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WerkenKwaliteit

Wij zijn blij met onze 

actieve cliëntenraden. 

Zij luisteren naar wat 

jullie belangrijk vinden 

en geven dit door aan 

de directeur. 

Samen    

ODC ‘Lantaarntje zit in het KindCentrum. Een 

mooi voorbeeld van samenwerken, want in dit 

gebouw werken 4 organisaties samen. 

Samenwerken is belangrijk. Samenwerken met jou, met collega’s, met de cliënten-

raad en met mensen van andere organisaties. Want samen kun je meer dan alleen! 

Jullie hebben Mijn Netwerk inge-

vuld. Hierdoor kan je precies zien 

wie er belangrijk voor je is . 

De Parabool werkt op allerlei 
manieren samen met andere 
organisaties. 
Bij het opleiden van studenten, ontwikkelen van 

nieuwe dingen en op het gebied van verpleging.

We werken samen met de Universiteit 

Twente. Slimme studenten hebben mooie en 

handige dingen gemaakt voor de Parabool

Kwaliteit
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We hebben aandacht voor elkaar, luisteren goed naar elkaar en houden van gezelligheid. 

We zitten liever niet teveel in het kantoor, maar willen jou graag helpen en dingen samen 

doen. We vinden het fijn dat de Parabool niet zo groot is, maar juist klein, zodat we meer 

aandacht voor elkaar kunnen hebben.

De 50 plus cursus was een succes. De 

deelnemers leerden alles over ouder wor-

den. Er was veel herkenning en het was 

leerzaam. 

”Oh, dus daor hep ie 
ok wel last van.” 

Wij zijn persoonlijk

Jullie hebben Mijn Cirkel ingevuld. Hierop 

staan jullie dromen en wat goed gaat of nog 

beter kan. 

We kregen positieve reacties over Mijn 
Cirkel. Ook kregen we tips om het nog beter 

te maken. 

We gaan Mijn Cirkel nog verder verbeteren 

voor jong en oud.

 
Er zijn veel dromen in 

vervulling gegaan.

“T wut zo makkelijker um older 
te wun”

Kwaliteit
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Wij zijn betrouwbaar 
Wij komen onze afspraken na. Als we iets beloven dan doen we dat ook. We zijn eerlijk 

tegen elkaar.

Er waren weinig medewerkers ziek. 

Daar hebben we ook ons best voor ge-

daan. Wel zo fijn, want dan kan de ver-

trouwde begeleiding gewoon blijven 

werken. 

Jullie hebben mee-

gewerkt aan een 

onderzoek over de 

dagbesteding van 

de Parabool. Jullie 

geven de dagbeste-

ding een mooi cijfer: 

een 9! We gaan 

bezig met jullie tips 

voor verbeteringen.

De Parabool wordt steeds bekender. 
Daardoor willen steeds meer mensen 

werken bij de Parabool. 
Dat is positief!

Kwaliteit
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Wij zijn deskundig
We hebben allemaal een opleiding gedaan, zodat we je goed kunnen begeleiden. We 

blijven altijd leren door cursussen, maar ook door elkaar tips te geven en te kijken wat 

gaat goed en wat kan beter. We willen graag blijven leren. 

Innovatie
Dat is een moeilijk woord voor vernieu-

wing. Er worden steeds nieuwe dingen uit-

gevonden. De Parabool vindt dit belangrijk 

en werkt hier aan mee. Sommige van deze 

nieuwe dingen zijn heel fijn voor de bege-

leiders of voor jullie.

Sommige van jullie kennen bijvoorbeeld 

Anne op de tablet. 

 

Begeleiders vullen samen ieder jaar 

Onze Cirkel in. Hierdoor ontdekken ze 

wat goed gaat en wat nog beter kan. 

De begeleiding gaat aan de slag met de 

verbeterpunten.

Bij de Parabool werken we met 

specialisten. Dit zijn begeleiders 

die veel verstand hebben over 

een bepaald onderwerp, of iets 

heel goed kunnen. Ieder jaar 

kunnen we een week lang kijken 

bij de buren. Elke medewerker 

mag dan een dagje meelopen 

bij een andere locatie . Leuk en 

leerzaam!

We zijn gestart met N-Care. 
Een app die helpt bij alles 
wat te maken heeft met het 
geven van medicatie. 
Handig!

Kwaliteit



Belangrijke telefoonnummers
Altijd handig, een paar belangrijke telefoonnummers op een rijtje.

Service Bureau de Parabool: 0570 627973 

Vertrouwenspersoon zorg Natasja ter Stal: 06 21151664 
Je kan mailen naar: n.terstal@hetlsr.nl 

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is Christel Brunsveld: 06 
30481646. Je kan mailen naar: christelbrunsveld@zorgbelangcvp.nl. 
Voor Te Passe is de cliëntvertrouwenspersoon Wzd Marjan Stevelink, 
te bereiken via het Landelijk Steunpunt (mede-)zeggenschap (het LSR)
Vragen of opmerkingen over de Kabaal: mail naar communicatie@deparabool.nl 

of bel naar het Service Bureau. 


