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Een jaar
vol verhalen

Corona positief
Maar dan écht positief

AANTREKKELIJK
TIJDENS
EEN CRISIS

VOORWOORD
Voor je ligt het magazine van de Parabool.
Als je dit magazine leest, kom je meer te
weten over de kwaliteit en veiligheid binnen
de Parabool. We noemen dat het kwaliteitsrapport.
In de kwaliteitsrapportage worden drie vragen beantwoord:
• Wat gaat goed?
• Wat kan beter?
• En hoe gaan we dat verbeteren?
Het rapport is besproken met het management, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de raad van toezicht. Het kwaliteitsrapport is ook besproken met 2 andere
organisaties zoals de Parabool.

2020: dichtbij blijven,
hoe hebben we dat gedaan?
Foto is gemaakt voor de coronacrisis.

Hanneke heeft hierover een stukje geschreven. De kracht die je voelt als je je
me iemand wilt verbinden is aantrekkingskracht. Dat raakt en geeft je energie. Er zijn
verschillende manieren waarop we ons
kunnen verbinden met elkaar.

De titel van dit blad is ‘Dichtbij’. Letterlijk
betekent dit ‘niet ver’. Dichtbij en aantrekkingskracht, de 2 belangrijkste woorden
van deze editie.
Juist deze 2 woorden typeren het jaar
2020. Wat eerst dichtbij was, is nu een
afstand van minstens 1,5 meter geworden.
Je met iemand verbinden op ouderwetse
manieren wordt afgeraden. Nu vergaderen
we online, mailen we meer dan ooit en worden we creatief in het op afstand omgaan
met elkaar.
2020 werd overgenomen door het coronavirus. Het jaar dat dichtbij, veraf werd en we
gedwongen een pas op de plaats moesten
maken. Corona betekent o.a. Kroon. En zo
is 2020 in alle opzichten een Kroonjaar!

Jij hebt dromen en wensen en 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 mensen die voor
jou belangrijk zijn.
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Samen met je begeleider kijk je naar afspraken
die gemaakt zijn en of deze aangepast moeten
worden. Dit wordt samen met mijn cirkel ook
besproken tijdens het jaarevaluatiegesprek.
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DE DROOMCIRKEL

Wat zijn jou dromen en wensen?
Op de volgende bladzijde lees je de droom van
Patricia.
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Teamreflectiespel
Om goede zorg te kunnen geven kijken begeleiders ook naar wat goed gaat en wat beter
kan. Ze praten hierover met elkaar. Begeleiders werken ook met een cirkel. Het is eigenlijk
een soort spel, het heet teamreflectiespel.
Dit gebeurt ongeveer één keer per jaar. In
2020 hebben begeleiders heel veel gesproken
over hoe ze in de corona tijd goede begeleiding kunnen geven. Omdat bij elkaar komen
niet mocht is het teamreflectiespel niet in alle
teams gespeeld.

Dylan Eilander

Joyce Gies

Jasper Pikkerij

(Het Groene Erf)

(bakkerij & buurtwinkel Broekland)

De Joetse wat vinden jullie ervan?

Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?

Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?

Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
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Wat vinden jullie van de Parabool?

Ik vind het een geweldige plek. Fijn dat
het er is voor mensen zoals wij.
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Ik kan veel leren bijvoorbeeld,
rijden met de gazonmaaier en het
kloven.

Hoe bleef de Parabool dichtbij tijdens corona?

Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?

Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?

Dat echt alles super goed is geregeld
binnen de Parabool, wonen en werken
stemmen goed met elkaar af.

Meer activiteiten zoals een
voetbaltoernooi en bowlen.

Ik vind het vervelend dat ik eerst met
de taxi naar een verzamelplek moet en
dan door naar de bakkerij.

(Cliënt Industrieel)

Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Eigenlijk vind ik echt alles goed geregeld.

De droom
van Patricia
"Het is hetzelfde
appartement
gebleven, maar dan
nu voor haar alleen"

Patricia woont in Colmschate Deventer en
werkt op het Textielatelier in Raalte. Ze
is 50 jaar en houdt van puzzelen, filmpjes kijken en knutselen. Vooral Duitse tv
vindt ze leuk om te kijken, want dan leer
je de taal en zie je de mooie omgeving. Ze
heeft ook een droom die is uitgekomen

Ze wilde dit graag, zodat ze zelfstandig
kan zijn. Het leuke aan zelfstandig zijn
vindt Patricia, dat ze meer dingen alleen
kan doen, zoals koken. Ze kan zelf naar
de winkel en zelf naar het werk met het
busje. Het appartement heeft witte muren.

e droom van Patricia was een
eigen appartement. Ze bleef altijd
zeuren over een eigen appartement, zegt ze zelf! Hierover had
ze gesprekken met Christa, haar begeleider. Het heeft wel een tijdje geduurd,
totdat het zover was. In totaal 5 jaar.
Daarvoor woonde ze met 2 anderen samen op de P. Reichholtstraat, het was wel
gezellig, maar ze wilde graag iets voor
haarzelf. En dat is gelukt! Op 2 december
2019 verhuisde ze terug naar haar appartement na de verbouwing.

Patricia houdt van een rustig huis. Ze
hoopt nog lang hier te blijven wonen. Ze
heeft ook een nieuwe buurman gekregen,
maar die kent ze nog niet zo goed. Dus
dat is nog even wennen.

D

Het is hetzelfde appartement gebleven,
maar dan nu voor haar alleen. Het was
een eengezinswoning die is verbouwd tot
2 appartementen. Patricia woont nu in
het appartement op de begane grond.

Binnenkort start Patricia op de Joetse in
Raalte. Een nieuwe locatie waar Textiel
ook naartoe verhuist. Ze is heel benieuwd,
maar denkt vast dat het goed komt.
Patricia werkt en woont al 25 jaar bij de
Parabool. Ze vindt haar werk bij Textiel
leuk om te doen. Daar werkt ze op de naai
afdeling.

Droom achter de droom
Patricia had een heel duidelijke droom. Zo
duidelijk is het niet altijd. Soms komt het
voor je een droom hebt, maar dat het blijkt
dat er achter de eerste droom toch een
andere droom schuilgaat.
Een bewoner gaf aan dat haar droom een
fiets was. “Waarom een fiets?” vroeg ik. Het
bleek dat ze zelfstandig naar het dorp wilde
gaan om daar boodschappen te doen. Toen
vroeg ik aan haar wat ze in het dorp nodig
heeft, dacht ze even na en benoemde haar
rollator.“Moeilijke vraag” zei ik, “maar hoe
ga je die meenemen?” Ze dacht na en zag
in dat dat niet handig is en dat ze dat niet
zelf zou redden.
“Maar” zei ik: “ik hoor dat je zelfstandig
naar het dorp wil. Zou er een andere manier
zijn om daar te komen?” Samen kwamen
we tot de conclusie dat dit ook met de taxi
zou kunnen. Toen ik vroeg of haar droom
nog steeds is dat ze graag een fiets wil
hebben, bleek dat niet het geval. We hebben door de droom van de fiets een kruis
gezet en een andere droom opgeschreven,
namelijk ‘Ik wil vaker zelf naar het dorp…
Als de corona voorbij is dan’.

CORONA POSITIEF

Veilig fietsen
Yeahh! wij kunnen bij de Van der
Wijckstraat weer fietsen op de
duo fiets. De Groot Heeten heeft
voor ons een scherm ertussen
geplaatst waardoor wij weer
veilig kunnen fietsen binnen de
anderhalve meter afstand.

Meestal is het geen goed nieuws als je die twee woorden achter elkaar leest.
Toch zijn er ook mooie dingen ontstaan dankzij corona. Echt positief dus!

Positief verhaal van Kevin
Kevin woonde bij de Hooijlanden. Hij vertelt dat hij dankzij
de corona crisis is verhuisd
naar een andere mooie woonplek: Er kwamen strenge
maatregelen door corona.
Toen kreeg ik de keuze om
tijdelijk bij mijn ouders te gaan
wonen, dit heb ik gedaan.
Hier ben ik een paar maanden
gebleven. De begeleiding van
de Hooijlanden stelde eerder
al een paar keer de Rutenberg
voor als nieuwe woonplek. Ik
zei in eerste instantie dat ik
dat niet wilde, want ik ging
ruimte inleveren op mijn kamer. Maar toen ik tijdelijk bij
mijn ouders woonde kwam ik
erachter dat ik het fijn vond om
de hele dag onder de mensen
te zijn. Hierdoor zat ik lekkerder in mijn vel.
Daarom besloot ik om toch
maar te gaan kijken bij de
Rutenberg. Er bleken ook veel
bekenden van mij te gaan
wonen, dit leek mij wel gezellig: iets meer samen. Samen
eten, samen in de groep zijn en
samen spelletjes doen.
Ik woon nu al een tijdje bij de
Rutenberg en het is een goede
keus geweest. Ik word blij van
de gezamenlijke momenten.
Er zijn altijd wel mensen. In de
weekenden ga ik ook veel minder vaak naar huis toe. Ik ben
dan graag op de Rutenberg!

Positief verhaal Patrick
Ik ben Patrick, ik ben 33 jaar en ik woon op de
Van der Wijckstraat. Ik woon nu bijna 10 jaar in
Raalte.
Ik heb altijd veel last van angsten gehad. Dan
krijg ik vaak ook paniekaanvallen. Maar toen ik
corona kreeg in oktober, is er iets veranderd. Ik
heb een helder moment gehad en besloten dat
ik zo niet meer wilde leven. Ik voelde me opgesloten op mijn kamer.
Ik ben aan het werk met mijn paniekaanvallen
en ik zit beter in mijn vel. Het lukt me veel beter
om zelf uit de paniekaanvallen te komen door
bijvoorbeeld te gaan tekenen. Ook durfde ik
weer met de auto weg.
Ik heb in december ruim drie weken bij mijn
moeder gelogeerd en dat ging heel goed! Ik kon
zelf uit de paniekaanvallen komen en had veel
minder angsten. Ik merk ook dat ik minder boos
ben en dan duurt het ook minder lang. Ik geef
het eerder aan als ik ergens mee zit.

Sportief
Ook in coronatijd geniet Ans van
het nagels lakken en dat heeft ze
wel verdiend nadat ze 70 km per
week heeft gewandeld en 80 km
gefietst in deze weken.

Bedankt dat ik dit met jullie mag delen.
Groetjes, Patrick

Een deur vol
Bij de Braak hebben ze enorm
veel kaarten ontvangen van
familieleden en vrijwilligers. Elke
keer weer leuk om opnieuw een
envelop open te maken. Genieten
van de kleinste dingen!!!

GLIMLACH VAN DE WEEK

Tijdens de eerste corona golf kregen we veel mooie foto’s ingestuurd van jullie begeleiders.
Deze werden verzameld en zorgden voor een glimlach op ons gezicht.
Hier zie je een paar van jullie foto’s.
Veel kijkplezier!
Koningsdag
Henk en Claudia kijken vooruit. Ze
hebben mooie dingen voor Koningsdag op het raam geschilderd. Leuk dat iedereen er wat
van maakt.

Goed bewegen

Actie

Contactclown PUK

Deksels

PUK ging gisteren met haar maatje
Poets op pad voor een glimlach
achter de ramen. Ze zijn heel wat
locaties afgegaan om cliënten op te
vrolijken. Zoveel mooie, blije en
vrolijke gezichten; ... SAMEN
STRALEN!

Bakkerij Marienheem zorgt met
deksels buiten, dat er maar max
5 klanten in de winkel tegelijk
kunnen zijn. Heel creatief!

Super attent

Marcel begint de dag goed met
ochtendgymnastiek!
Enorm verrast

Kapsalon Susan Haarzaak aan de
Oerdijk is 2 weken een actie
gestart voor de Parabool. Met als
resultaat: allerlei spelletjes voor
buiten voor de Oerdijk 106. Een
voetbal, een jeu de boules spel,
een springtouw en een hoepel.
Op de foto zien we dat Annelien
er heeeel blij mee is! DANKjewel
Susan!

De afgelopen weken zijn onze
bewoners bij Te Passe ook enorm
verrast vanuit verschillende initiatieven.Vrijwilligers van de kerk in
Haarle, ouders/ verwanten en de
begeleiding.

We hebben bij Oerdijk 106 van
onze nieuwe overburen een doos
met hartjes gekregen met daarbij een kaartje om ons een hart
onder de riem te steken, super
attent! Om ze te bedanken op
een afstand hebben we dit gedaan door een raamschildering te
maken. Ook hebben de bewoners
namens alle ouders een taart gekregen voor de paasdagen! Daar
word je toch blij van?

Vuile was

Bij Schuilenburg
Daar stond deze week ineens
bloemenHART voor de deur.
Prachtig!

Lekker weertje
Hier wat foto's voor het glimlach
bericht, dankzij de dagbesteding vermaken de bewoners zich
ontzettend goed op Roelvink.
Het lekkere weer erbij maakt het
helemaal af!

Thuiswerkhelden
Alle bewoners van boerderij Roelvink hebben een (door henzelf
ingekleurd) 'thuiswerk diploma'
gekregen.

Hallo allemaal, wij van Op Maat
Schalkhaar helpen vandaag bij de
wasserette. Want al onze mensen
die bij de was elke dag zo goed
helpen zijn thuis. Wij hebben
vandaag ook met de grote mangel gewerkt. Poeh… wat een klus
joh. En dan al die bakken met de
kaartjes erbij... de plekken van
de schone en de vuile was!! Wat
doen jullie dat knap altijd, leuk
om eens te doen voor een daggie.

Trots
Op het ODC, Krokus groep, hebben
wij een kaartje gemaakt voor de
ouders die de kinderen nu thuis opvangen. Wat knap dat zij dit doen!
En voor de kinderen die wel bij ons
komen; wat fijn dat ze het vertrouwen in ons hebben. Hopelijk geeft
dit een glimlach!

Bij Schuilenburg is iedereen door
Rosahoeve getrakteerd op een
ijsje!

Wat vinden jullie van de Parabool?

De Joetse | Wat vinden jullie ervan?

Jullie hebben samen met de Parabool meegedacht over de kwaliteit van de Parabool. Wat gaat er goed en minder goed. Deze keer was Ambulant en Kinderen aan
de beurt. Hieronder zie je de uitkomsten en verbeterpunten:
OP MAAT EN TALENTENLAB

Kinderen

+

Hoe was de verhuizing naar de Joetse?
• Een rommelige tijd maar wel heel gezellig.
• Iedereen kon helpen hoe klein de bijdrage
ook was.

Hoe vind je de Joetse als nieuwe werkplek?
• Door veel ramen hebben we contact met
buiten.
• Een kleinere ruimte maakt dat het snel druk
en
chaotisch is

DE PARABOOLWINKEL

+
-

Wat gaat goed: Informatie delen, zorg verlenen en persoonlijke gesprekken over
zorg en diensten gaan goed. Er wordt geluisterd naar de mening van wettelijke
vertegenwoordigers.
Kind: gaan graag naar kinderdagcentrum, voelen zich veilig. Omgang met begeleiders gaat goed.
Wat kan beter: Vervoer naar kinderdagcentrum. Er zijn nog wensen en individuele
verbeterpunten.

Ambulant
Wat gaat goed: Hulp en ondersteuning is goed. De begeleiders luisteren, nemen de
tijd en zijn altijd bereikbaar. Overleg van het ondersteuningsplan gaat ook goed.
Wat kan beter: Sommige clienten voelen zich eenzaam in de woning. Meer nieuwe
dingen leren van begeleider en persoonlijke wensen.
Ruim een derde van jullie voelt zich soms eenzaam in de woning. Dat komt door
bijvoorbeeld het overlijden van een naaste, geen vrienden, veel alleen zijn/alleen
wonen of het missen van de inloop vanwege de coronamaatregelen.

Hoe was de verhuizing naar de Joetse?
Ik vond het moment van de verhuizing fijn.
Voor de Kerst dan lekker vrij en in het nieuwe
jaar in de Joetse beginnen.

We gaan de komende tijd met deze verbeterpunten aan de slag.
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Fijn het is nog dichterbij. En ik werk ook op
Textiel en dat is veeeeeeel dichterbij.
Wat is het verschil met je vorige werkplek?
• Samen met de andere groepen is leuk.
• We missen een keukentje op TalentenLab
wat een belangrijke plek is voor cliënten.
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Hoe vind je het om de Joetse nu als nieuwe
werkplek te hebben?

Blijvend letten op de
veiligheid van het gebruik
van medicijnen

Wat is het verschil met je vorige werkplek?
De locatie en het gebouw, verder is alles
eigenlijk hetzelfde.

Het omgaan met het

eenzaamheidsgevoel

Alternatief zoeken voor Mijn
Cirkel, zodat deze leuk blijft
om in te vullen. En door iedereen aanspreekt.

Collega’s en cliënten zijn voorbereid op de eventuele gevaren van social media en kunnen
zo veilig mogelijk plezier beleven aan social media.

Hoe bleef
de Parabool
DICHTBIJ
tijdens
corona
We bleven tijdens het coronavirus op
verschillende manieren dichtbij.
We maakten foto’s van mooie momenten
en André en Puk maakten een Parabool
persconfernentie voor jullie om alle regels
makkelijker te volgen.
Wat vonden jullie van de persconferenties?

Reacties van jullie
op de persconferentie:

• We vonden de Parabool-persconferentie heel
goed, mooi en duidelijk.
• We vinden het leuk om op deze manier nieuws
te horen van de directeur.
• Leuk om dat vaker te doen met soms (lees
vaak) ook leuk nieuws.
• Het is hetzelfde wat Rutte zei....nu mogen we
nog niks!
• Leuk zegt een cliënt. Begeleider vraagt wat hij
leuk vindt.
• De clown is het antwoord.
• Dit is wel in makkelijker taal.
• Volgende keer mag er wel weer een filmpje
komen.
• Duidelijke uitleg zo.
• Plaatjes erbij zijn fijn.
• De regels gelden alleen voor ons, gaat in heel
Nederland verschillend.

"We bleven dichtbij door
de persconferentie van
Rutte te vertalen naar een
Parabool persconferentie
voor cliënten"
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