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Corona positief
Maar dan écht positief

AANTREKKELIJK
TIJDENS
EEN CRISIS

VOORWOORD
Hanneke woont bij de Parabool en heeft samen

Redactie: We komen graag dichtbij. In dit

met de redactie een voorwoord geschreven.

kwaliteitsrapport, maar ook op de werkvloer. Om

Hanneke: De kracht die je voelt als je je met iemand

aandacht te geven. Geborgenheid, duidelijkheid

wilt verbinden is aantrekkingskracht. Dat raakt

en nabijheid. Maar ook om écht contact te maken.

en geeft je energie. Er zijn verschillende manieren

Om begrip te tonen of om te troosten. Dichtbij zijn

waarop we ons kunnen verbinden met elkaar.

is vaak een essentieel onderdeel van de zorg en
ondersteuning die we bieden. Kijk naar de voor-

De titel van dit blad is ‘Dichtbij’. Letterlijk betekent

kant van dit magazine -genomen toen corona nog

dit ‘niet ver’. Dichtbij en aantrekkingskracht, de 2

een fris biertje was- en je begrijpt wat ik bedoel.

belangrijkste woorden van deze editie. Juist deze

2020 was het jaar waarin we letterlijk afstand

2 woorden typeren het jaar 2020.

moesten houden. Dat was heel ingewikkeld.

Wat eerst dichtbij was, is nu een afstand van
minstens 1,5 meter geworden. Je met iemand

Best bijzonder dat het thema van 2020 aantrek-

verbinden op ouderwetse manieren wordt afge-

kingskracht was. Ondanks de afstand die

raden. Nu vergaderen we online, mailen we meer

centraal stond, hebben we zo goed mogelijk

dan ooit en worden we creatief in het op afstand

vormgegeven aan ‘aantrekkingskracht’ en

omgaan met elkaar.

‘dichtbij zijn’. We hebben zo goed mogelijk vorm
gegeven aan de kwaliteit van zorg die we bieden.

2020 werd overgenomen door het coronavirus.

2020: dichtbij blijven,
hoe hebben we dat gedaan?

Het jaar dat dichtbij, veraf werd en we gedwongen

We hebben weer ons best gedaan om een aantrek-

een pas op de plaats moesten maken. Corona

kelijk kwaliteitsrapport te maken. Dat was gezien

betekent o.a. Kroon. En zo is 2020 in alle

alle maatregelen hier en daar wat behelpen.

opzichten een Kroonjaar!

Ondanks dat hopen we dat je wat proeft over de
aantrekkingskracht van de Parabool en leest hoe
we dicht bij elkaar bleven tijdens het bizarre jaar.

Foto is gemaakt voor de coronacrisis.
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Lisan Berends

(Persoonlijk begeleider ODC)
Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
Ik krijg de mogelijkheid om samen met
mijn collega's en de disciplines iedere
dag opnieuw het beste uit de kinderen te
kunnen halen.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
De hoge werkdruk door (te) veel
administratie rondom een cliënt verlagen.

met ouders en kinderen

“Dit is de Parabool, passend”
Samenvattend beeld

Verbeterpunten voor 2021

Contactgegevens

Colofon

Servicebureau de Parabool

Uitgave de Parabool – mei 2021

Colmschaterstraatweg 6a

Redactie: de Parabool, Lennert, Josien, Nasira

7433 PR Schalkhaar

Vormgeving: Rocketboys, Ulfert

info@deparabool.nl

Fotografie:

0570-627973

De Fotografe, Marieke Dijkhof: pag 1,2,4,7,8,10,11,12,14,15,23,24,25,26,30,33,34,
35,39,50. Foto's op pagina 41,42 KRO-NCRV. De overige foto’s zijn gemaakt door

www.deparabool.nl

medewerkers met eigen camera.

KvK nummer: 38023183

Een deel van de foto’s zijn gemaakt voor de coronacrisis.
Drukwerk: print.com
Overname van artikelen is met bronvermelding in toestemming van de
redactie toegestaan.

Emy Rensen

(Persoonlijk begeleider Industrieel)
Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
Grote persoonlijke betrokkenheid zowel
naar cliënten als medewerkers, gericht op
ontwikkeling.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Transparantie: de Parabool betrekt/consulteert haar medewerkers. Dit kan nog beter
door dit soms in een vroegere fase te doen.

Kwaliteitsrapport • 5

ONZE ORGANISATIE IN 2020
Bij de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een verstandelijke
beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de regio ZuidwestOverijssel 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.

Nieuwe locatie de Rutenberg

Nieuwe wetgeving

De vraag naar woonmogelijkheden bij de Parabool is gestegen.

De Wet zorg en dwang en de vernieuwde Wet Medezeggenschap

We zijn dan ook met verschillende partijen in gesprek om hiervoor

Cliënten Zorginstellingen zijn in 2020 ingegaan.

mogelijkheden te creëren. In de huidige woningmarkt is dat niet

Op de ingangsdatum van de wet Invoering Wet zorg en dwang

eenvoudig te realiseren. Deze tekst is te vinden in ons vorige

was er nog veel onduidelijk. Het is een complexe wet (gewor-

kwaliteitsrapport. Het afgelopen jaar hebben we ondanks alles

den), waarvan we de intentie mooi vinden. Geen onvrijwillige

een nieuwe woonlocatie kunnen openen: de Rutenberg. Daar-

zorg tenzij… Dit vraagt van iedereen om hier bewust mee om te

naast zijn gesprekken over uitbreiding van woonmogelijkheden in

gaan. Daarom zijn we gestart met het voeren van gesprekken in

Deventer gaande.

teams over onvrijwillige zorg aan de hand van de Wzd checker.
Deze heeft de werkgroep Wzd gemaakt met als doel kritisch te
kijken naar wat we doen en of er alternatieven mogelijk zijn.
De planning was gemaakt om hier in de teams mee aan de slag

Aandacht voor iedereen en de
mens centraal

Wat heeft extra aandacht
gehad in 2020

Gewone taal die iedereen begrijpt, daar

Sinds maart is de wereld in de ban van de

houden we van! Daarom is een groot deel

covid-19 pandemie, de coronacrisis. In één

Visie Dagbesteding

van onze website goed leesbaar voor

klap is voor iedereen veel veranderd.

Eind 2019 is de nieuwe visie vastgesteld

iedereen. Ook voor de mensen die door

We kregen te maken met lockdowns, met

en in 2020 zijn de eerste stappen gezet om

De uitvoering van de wet vroeg daarnaast hele andere

ons begeleid worden. De mens staat bij de

minder en geen bezoek, met beeldbellen

deze visie invulling te geven. Onder andere

aandacht. Het riep en roept steeds het gevoel op hoe de

Parabool altijd centraal. Zowel de mede-

en thuiswerken, met persoonlijke bescher-

door de plannen voor het verplaatsen van

hele administratieve kant uit te leggen is in het kader van

werker als de cliënt.

mingsmiddelen. Maar hoe ga je met een

de Wasserette, herhuisvesting van de dag-

verminderen van registratielast en werken vanuit de bedoeling.

vooral SAMEN hebben gedaan. Maar

te gaan. Maar toen kwam corona en was alle tijd en aandacht

daarover later meer.

nodig voor het bieden van veilige zorg. Later in het jaar is de Wzd
checker gelukkig nog in een aantal teams besproken. Het heeft
het bewustzijn vergroot, inzicht gegeven en vragen opgeroepen.

dergelijke crisis om als organisatie? Hoe

bestedingslocaties in de Gooijermarke en

Een grote uitdaging om in het corona jaar deze wet te

De volgende kernwaarden vinden wij

doe je je werk onder onwerkelijke omstan-

de Kleurmeesters en onverwacht snel de

implementeren op een manier die bij de Parabool past.

belangrijk binnen de Parabool.

digheden? Het heeft veel gevraagd van

verhuizing van vier dagbestedingslocaties

cliënten, verwanten en medewerkers van

in Raalte naar de Joetse.

de Parabool. Het mooie is dat we het

6 • Kwaliteitsrapport

Kwaliteitsrapport • 7

ONZE CLIËNTEN
IN 2020

De randvoorwaarden zijn geregeld. Beleidsdocument geschreven en besproken met de medezeggenschap, locatieregister
gevuld, scholing, training en registratie modulen in het ECD
gezet en de cliëntvertrouwenspersonen Wzd zijn bekend.

Jasper Pikkerij

Mijn Cirkel

Maar nu?

Om met elkaar in gesprek te gaan over de wensen en verwachtingen van cliënten, om
De komende jaren zal het vooral gaan om ervaring opdoen,

zicht te krijgen op de kwaliteit van bestaan, maken we binnen wonen, dagbesteding

bespreken van casussen, evalueren en bijstellen.

en gedeeltelijk bij de gesprekken met cliënten die ambulant worden begeleid, gebruik

Er is in 2020 twee keer een registratie van onvrijwillige zorg

van Mijn Cirkel. Mijn Cirkel, de naam zegt het al, is van en voor de cliënt. We proberen

gemaakt. Te weinig om een analyse van te maken. De jaar-

in gesprek met de cliënt te ontdekken wat belangrijk is, wat zijn of haar droom is. Niet

rapportage van de cliëntvertrouwenspersoon Wzd is besproken.

altijd eenvoudig om hierachter te komen. En soms zit er een droom achter een droom.

Bij de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten

Ook in ‘Mijn Kaart’ wordt vastgelegd wat de wensen zijn, wat goed gaat en wat beter

Zorginstellingen zijn het opstellen van het medezeggen-

kan. In overleg met cliënt en verwanten worden afspraken gemaakt hoe en met wie

schapsreglementen en de inspraak aan de orde geweest.

daar invulling aan wordt gegeven. Voor (nieuwe) medewerkers hebben we in 2019 een

De reglementen zijn met hulp van en samen met de centrale

(Cliënt Industrieel)

Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
Dat echt alles super goed is geregeld
binnen de Parabool, wonen en werken
stemmen goed met elkaar af.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Eigenlijk vind ik echt alles goed geregeld.

instructiefilm gemaakt over het werken met Mijn Cirkel. Dat kwam goed van pas in een

cliëntenraad opgesteld. Om de inspraak van cliënten (nog)

Certificering en inspectie IGJ

meer vorm te geven is in november het project empowerment

In 2020 stond de hercertificeringsaudit voor het HKZ-certificaat

van cliënten van start gegaan. Doel hiervan is om cliënt te

gepland. In verband met de situatie rondom corona hebben

ondersteunen bij het uitoefenen van inspraak. Een van onze

we uitstel aangevraagd. De geplande audit is in januari 2021

medewerkers zal de cliënten en de cliëntenraden ondersteunen

uitgevoerd.

en kennis over empowerment delen.

De uitvoer van interne audit gesprekken heeft het afgelopen

tijd dat fysieke bijeenkomsten niet georganiseerd konden worden.

hiervoor waren de corona beperkingen, het verkleinen van

Zorginstellingen zijn het opstellen van het medezeggen-

besmettingsrisico op locaties. Nu de hele crisis langer lijkt te

schapsreglementen en de inspraak aan de orde geweest.

duren dan we hadden voorzien en waar we op hoopten, hebben

De reglementen zijn met hulp van en samen met de centrale

we voor komend jaar besloten om te starten met audits op

cliëntenraad opgesteld. Om de inspraak van cliënten (nog)

afstand, via teams.

meer vorm te geven is in november het project empowerment
van cliënten van start gegaan. Doel hiervan is om cliënt te

In juli 2020 is de inspectie bij de Parabool op bezoek geweest.

ondersteunen bij het uitoefenen van inspraak. Een van onze

De inspectie is met ons en andere organisaties in Nederland in

medewerkers zal de cliënten en de cliëntenraden ondersteunen

gesprek gegaan over de maatregelen die wij in gedachten heb-

en kennis over empowerment delen.

ben of op dat moment al hadden genomen om een tweede golf
te dempen en te beheersen. Ook is gesproken over wat geleerd
is van de eerste golf en wat met deze ‘lessons learned’ gedaan
wordt. De uitkomsten van al deze gesprekken in verschillende
zorgsectoren zijn te lezen in: ‘Goede gezondheidszorg en
jeugdhulp, ook tijdens de coronacrisis, een voortgangsrappor-

dit k
an

droom
ijn
…
m
ik…

ter
be

Bij de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten

dit
ga

jaar maar heel beperkt plaats gevonden. De belangrijkste reden

ed
o
g
t
a

Joyce Gies

(Cliënt bakkerij en buurtwinkel Broekland)
Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
Ik vind het een geweldige plek. Fijn dat het
er is voor mensen zoals wij.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Ik vind het vervelend dat ik eerst met de
taxi naar een verzamelplek moet en dan
door naar de bakkerij.

tage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’.
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De droom
van Patricia
"Het is hetzelfde
appartement
gebleven, maar dan
nu voor haar alleen"

Patricia woont in Colmschate Deventer en werkt op

Ze wilde dit graag, zodat ze zelfstandig kan zijn. Het leuke aan

het Textielatelier in Raalte. Ze is 50 jaar en houdt van

zelfstandig zijn vindt Patricia, dat ze meer dingen alleen kan

puzzelen, filmpjes kijken en knutselen. Vooral Duitse tv

doen, zoals koken. Ze kan zelf naar de winkel en zelf naar het

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…

D

werk met het busje. Het appartement heeft witte muren.
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.
Binnenkort start Patricia op de Joetse in Raalte. Een nieuwe
locatie waar Textiel ook naartoe verhuist. Ze is heel benieuwd,

e droom van Patricia was een eigen appartement.

maar denkt vast dat het goed komt. Patricia werkt en woont al

Ze bleef altijd zeuren over een eigen apparte-

25 jaar bij de Parabool. Ze vindt haar werk bij Textiel leuk om te

ment, zegt ze zelf! Hierover had ze gesprekken

doen. Daar werkt ze op de naai afdeling.

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

Droom achter de droom

appartement na de verbouwing.
Patricia had een heel duidelijke droom. Zo duidelijk
Het is hetzelfde appartement gebleven, maar dan nu voor haar

is het niet altijd. Soms komt het voor dat een cliënt

alleen. Het was een eengezinswoning die is verbouwd tot 2

een droom heeft, maar dat het blijkt dat er achter de

appartementen. Patricia woont nu in het appartement op de

eerste droom toch een andere droom schuilgaat. Zo

begane grond.

ging dat ook met de gesprekken van Mariska met een
cliënt.
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’.

10 • Kwaliteitsrapport
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De Rutenberg

Dit gaat op een soepele, natuurlijke

wat geklust en geshopt samen. De toe-

manier.

komstige bewoners konden op afspraak
Dit gaf hun de mogelijkheid om rustig te

Mooi, positieve ervaringen!
Hoe is de ervaring van cliënten?

wennen aan het idee dat ze uit huis gaan,

Die zijn heel erg enthousiast! Er is veel

aan het gebouw en aan de begeleiders.

contact met elkaar, nieuwe vriendschap-

Ook voor de ouders was deze rustige en

pen zijn geboren en oude weer aange-

wat langere overgang vaak prettig. Door

wakkerd. Het blijkt een klein wereldje te

huis hebben, dan doen we ons best om dit in huis te krijgen. Soms door

deze uitgebreide voorbereiding hebben

zijn, veel kenden elkaar al van vroeger.

een letterlijk huis: de Rutenberg. Ik sprak Frank. Als projectmedewerker

we als team en als bewoners direct een

Van het speciaal onderwijs, de logeer-

fijne en prettige start gehad.

plek, sportclub of zorgboerderij. Op eigen

De Parabool zoekt altijd naar manieren om de juiste zorg te bieden voor
onze doelgroep. Als we dat nog niet kunnen bieden omdat we het niet in

stond hij aan de wieg van dit project.

"We zijn
letterlijk
dichtbij"

elkaar te leren kennen. We hebben heel

komen klussen in hun kamer met familie.

initiatief doen ze ook samen activiteiten

De Rutenberg... Kan je me even kort
bijpraten?

Op 21 juni zijn we gestart met de eerste 8

Op welke manier hebben jullie
ingespeeld op de zorgvraag vanuit de
markt? Oftewel: was er behoefte aan
een Rutenberg?

trekkelijk. Waarom is de Rutenberg een

dingen in wijzigen of toevoegen.

bewoners. Eind oktober is de 12e bewo-

Er staan veel jongvolwassenen met een

aantrekkelijke plek om te wonen?

En dat we aantrekkelijk zijn is wel geble-

De Rutenberg staat in Raalte Noord en

ner ingetrokken, waardoor alle kamers nu

beperking te springen om een woon-

Wij zijn vooral een aantrekkelijk plek

ken. De laatste 4 bewoners die er bij zijn

was al een bestaand pand. In samenwer-

bezet zijn. De jongste bewoner is 19 jaar

plek, omdat zij een volgende stap willen

voor mensen die met leeftijdsgenoten

gekomen hebben zelf contact met ons

king met Salland Wonen is het gebouw

en de oudste is 33 jaar. Voor het meren-

zetten. Ze willen meer zelfstandigheid

samen willen wonen. Met de nadruk op

gezocht naar aanleiding van enthousiaste

aangepast naar onze wensen. Hierdoor is

deel van hen is de Rutenberg hun eerste

door bij ouders weg te gaan. Omdat zo’n

het woord ‘samen’. De bewoners zijn veel

verhalen die rondgingen van bewoners en

het nu een prachtige woonlocatie met 12

woonplek vanuit hun ouderlijk huis.

stap vaak veel veranderingen met zich

bij elkaar in de woonkamers en onderne-

familie.

meebrengt vraagt het vaak teveel van

men zowel binnen- als buitenhuis leuke

Hoe was het om te starten in
corona tijd?

een bewoner om direct zelfstandig te

activiteiten met elkaar. Ze gaan samen

gaan wonen. Ze vinden het fijn dat er na-

fietsen, koken, bakken wandelen, spel-

Zijn er sinds de komst van de
Rutenberg al dromen gerealiseerd?

Nou, eigenlijk heel erg goed. We hebben

bijheid is van anderen waar ze op terug

letjes doen, gamen, televisiekijken, naar

Ik dat we erin geslaagd zijn de droom van

van de nood een deugd gemaakt. De

kunnen vallen. De Rutenberg is voor deze

het café of uit eten. De kracht van de

de ouders te realiseren. Als ouder heb je

start liep wat vertraging op. In die peri-

groep een mooie stap in de ontwikkeling,

Rutenberg is echt het ‘samen’. Bewoners

de droom dat je kind op een plek woont

ode hebben we de nieuwe medewerkers

waarbij ze veel vaardigheden leren, zowel

die van een andere woonplek komen,

waar hij/zij het naar de zin heeft, gelukkig

(van buiten de Parabool) gekoppeld aan

praktisch als sociaal.

geven aan in het verleden de aanspraak

is en in goede handen is. Helemaal omdat

en contact te hebben gemist. Dit vinden

hun kind afhankelijk is van deze zorg.

ze bij de Rutenberg, met zowel bewoners

Daarnaast is stiekem ook mijn eigen

als begeleiders.

droom uitgekomen. Want wat was het

slaapkamers en 3 gedeelde woonkamers.

een interne medewerker (al in dienst)

zelfstandigheid ervaren. Ze krijgen dan

nabijheid, een mooie mix!

een herinnering wat er op dat moment op

Naast dichtbij, zijn we ook graag aan-

hun programma staat en kunnen hier zelf

Deze koppels zijn ingezet op woonloca-

Hoe geven jullie vorm aan het thema
dichtbij?

ties binnen Wonen Raalte. Zo konden ze

We zijn letterlijk dichtbij, omdat we er

alvast kennismaken met de collega en de

naar streven zoveel mogelijk vanuit de

Parabool. Ook werden ze ingewerkt op de

woonkamers ons computerwerk te doen.

verschillende systemen. Daarnaast was

We zijn dichtbij doordat we veel samen-

Dat klinkt al behoorlijk aantrekkelijk.
Zijn er nog andere aantrekkelijke
aspecten?

het een welkome ondersteuning tijdens

doen. We koken samen, doen samen het

Wij maken ook gebruik van moderne

de crisis.

huishouden, samen boodschappen, etc.

digitale technologieën zoals Mijn Eigen

Doordat de start vertraagd was, hebben

We vinden het ook belangrijk om aan te

Plan. Bewoners kunnen dit vanaf hun

we als team ook meer tijd gehad om

sluiten bij het netwerk dicht bij de cliënt.

smartphone bedienen, waardoor ze meer

die ook op de Rutenberg kwam werken.
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met elkaar. Ze ervaren veel vrijheid en

ontzettend gaaf om dit project te mogen
doen samen met Henk (teamleider) en
Lisette (orthopedagoog).
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Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)
Natuurlijk willen we graag weten wat cliënten van
ons vinden; van de begeleiding en zorg die wij
bieden. Ieder jaar voeren we een onderzoek uit in een
bepaald cluster. Dit jaar waren de clusters ‘kinderen’
en ‘ambulante begeleiding’ aan de beurt. We maken
gebruik van het instrument ‘cliënt over kwaliteit’ van
het LSR.

De wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen hebben de
vragenlijst ingevuld.

+

Wat gaat goed: Informatie en contact;
Persoonlijke gesprekken over de zorg- en dienstverlening;
Luisteren naar mening wettelijk vertegenwoordigers;
Zorgverlening; Kind: graag naar kinderdagcentrum en veilig

+
-

voelen; Begeleiders.

Wat kan beter: Vervoer; Individuele aandachtspunten en

Medewerkers
onderzoek 2020

wensen.
Cliënten ambulant, die de vragenlijst hebben ingevuld, zien de

Dit onderzoek is uitgevoerd begin 2020, dus deels

De top 3 trotspunten zijn collega’s, sfeer en

volgende punten die goed gaan en wat beter kan.

in corona tijd. De respons van ruim 79% is dan

cliëntgerichtheid.

Wat gaat goed: Algemeen tevreden; Hulp en ondersteu-

ook hoog. Bijna 97% van de medewerkers geeft

ning; De begeleiders (bereikbaarheid, luisteren, tijd, vertrouwen,

aan zeer betrokken te zijn bij de Parabool en

informatie veranderingen, niet te veel bepalen, klik); Overleg

voor tevredenheid over de werkgever wordt het

ondersteuningsplan.

Wat kan beter: Eenzaam voelen in woning;

rapportcijfer 8.1 gegeven. Samenwerken, efficiënt

Nieuwe dingen leren van begeleider; Persoonlijke wensen.

werken, klantfocus en resultaatgerichtheid scoren

Toelichting bij het eenzaam voelen: Ruim een derde van de

hoger dan de benchmark gehandicaptenzorg.

respondenten voelt zich soms eenzaam in hun woning. Bij de

De top 3 verbeterpunten zijn werkdruk, onderlinge
communicatie en het benutten van elkaars kwaliteiten.
In alle teams zijn de uitkomsten besproken en per team
wordt gekeken hoe er aan verbeterpunten gewerkt gaat
worden.
Mooie cijfers en kansen voor verdere verbetering.
Op basis van wat medewerkers zeggen over de Parabool

toelichting op deze vraag noemen enkele cliënten verschillende

als werkgever, heeft de Parabool het label World-class

oorzaken, zoals het overlijden van een naaste, geen aansluiting

Workspace Nederland ontvangen.

hebben met andere mensen, veel alleen zijn/alleen wonen of
het missen van de inloop vanwege de coronamaatregelen.
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Hoe bleef
de Parabool
DICHTBIJ
tijdens
corona

Als afsluiting van het jaar hebben colle-

besproken in de werkgroep en vervol-

goed idee, dat we hier direct mee aan de

ga’s en cliënten nog meegedaan met de

gens beantwoord. Ook hebben we in de

slag zijn gegaan.

Jerusalema Challenge. Dit bracht iets

Paragraaf een kijkje achter de schermen

positiefs en hier kunnen we ook met een

gegeven en een tussenevaluatie gedaan

Het werd een Parabool persconferentie

glimlach op terugkijken.

om te kijken wat beter kon.

met maatregelen die voor de Parabool

We bleven dichtbij door de persconfe-

de richtlijnen van het RIVM en VGN. We

rentie van Rutte te vertalen naar een

Onze eigen Parabool persconferentie
voor cliënten

Parabool persconferentie voor cliënten.

Een collega kwam met de vraag of het

keer direct in dezelfde week te houden.

Daarnaast haalden we de corona werk-

mogelijk was een persconferentie voor

De persconferentie werd gehouden door

groep dichtbij door middel van Safey. Aan

cliënten te geven, omdat de perscon-

de baas van de Parabool, André Leferink

Safey konden medewerkers allerlei vra-

ferentie van meneer Rutte moeilijk was

en Rian Boerkamp als PUK (contact-

gen stellen via e-mail en die werden dan

voor onze cliënten. We vonden dit zo’n

clown) de gebarentolk.

gelden. Hiervoor keken we steeds naar
probeerden deze persconferentie elke

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

We bleven tijdens het coronavirus op

verschillende manieren dichtbij. Afdeling
communicatie stuurde elke week een

glimlach om iets positiefs te delen met

collega’s. Dit hebben we 17 weken lang

gedaan, van maart tot augustus 2020, met
mooie berichten en foto’s van cliënten.
Foto’s van mooie dingen die cliënten hebben
gedaan, maar ook hoe wij als Parabool
werden verrast door diverse bedrijven om
ons een hart onder de riem te steken.
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Reacties van collega’s
op de persconferentie:
• Geweldig vind ik dit, complimenten!
• He toppers van de persconferentie!!!! Mooi om te zien weer
mensen, ook leuk om te zien dat er meer dynamiek in de
persconferentie komt, zodat het meer bij onze bewoners en
cliënten binnenkomt!!!!

Reacties van cliënten
op de persconferentie:

• Leuk gedaan André en PUK!!!! En jullie timing is echt
perfect, net als ik vorige week signalen oppikte in het
wandelgangcircuit dat we de bestuurder misschien een
beetje missen, komt hij daar met een heuse persconferentie!!!! Goed bezig André en PUK
• Wat een ontzettend leuk initiatief, onze bewoners vonden
het filmpje erg leuk!

• We vonden de Parabool-persconferentie heel goed,
mooi en duidelijk.
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!

• Wat een goed en duidelijk filmpje. Onze bewoners hebben

• Ik had er meer van verwacht.

Veel enthousiaste reacties van onze bewoners na

Vragen PUK:

Hoe vond je het om een persconferentie voor cliënten te houden?
Mooi idee en ook best spannend. Slaat het aan en komt de

Hoe vond je het om een persconferentie voor cliënten te houden?
Was het anders dan normaal?

boodschap over? De samenwerking met PUK (Rian) was zeer

Het was naar de omstandigheden superleuk om te doen! Om op

geslaagd.

deze manier samen met André mijn neus die voor veel cliënten
vertrouwd is te laten zien… was echt bijzonder!

• We vinden het leuk om op deze manier nieuws te horen

• Ik heb er eigenlijk maar 1 woord voor: briljant!
het met aandacht bekeken. Mooi initiatief!

Vragen André:

Wat was je eerste gedachte toen de vraag kwam om een
persconferentie te houden?

Hoe heb je geprobeerd de persconferentie begrijpelijk te maken?

Helpt dit de cliënten en de organisatie? Het gaf mij wel de moge-

Door een rustige lichaamshouding en veel met mijn mimiek en

lijkheid om verbinding te houden al was het dan ook op afstand.

aantal arm/handbewegingen te werken. Ik ondertitelde op deze
manier de woorden van André.

dat is voor mensen die doof zijn. Nou dan mag die wel

Vanwege het coronavirus deden we alles digitaal. Hoe vond je het
om dit op die manier te doen?

meer gebaren leren.

Gegeven de omstandigheden de beste oplossing. Liever was en

Vanwege het coronavirus deden we alles digitaal. Hoe vond je het
om het digitaal te doen via een schermpje?

ben ik live met cliënten en medewerkers in contact. Ter plekke

Het was eerst wel wennen het digitaal te doen, maar volgens mij

voelen en ervaren wat er leeft en speelt. Je hebt nu toch het

ging het super

• Waarom die clown vraagt een cliënt. Andere cliënt zegt:

• Leuk zegt een cliënt. Begeleider vraagt wat hij leuk vindt.
De clown is het antwoord.

het zien van dit filmpje! Leuk!

• Dit is wel in makkelijker taal.

gevoel dat het meer zenden is. Gelukkig zijn er wel diverse mooie

De meeste bewoners herkenden André direct als

• Volgende keer mag er wel weer een filmpje komen.

reacties gekomen.

'de grote directeur' en vonden het ook erg leuk dat

• Duidelijke uitleg zo.

Hoe hebben jullie geprobeerd de persconferentie toch positief te
houden?

Hoe hebben jullie geprobeerd de persconferentie toch positief te
houden?

Door wel vrolijk te kijken en heel veel complimenten te geven hoe

Door te benadrukken wat er allemaal goed wordt gedaan met

nen slingers en sterretjes werd het wat opgevrolijkt.

clown PUK hier ook bij te zien was. (Houd ook de
aandacht vast) Mooi gemaakt.

• Plaatjes erbij zijn fijn.
• De regels gelden alleen voor ons, gaat in heel Nederland
verschillend.

goed iedereen het doet! Ook met wat hulpmiddelen zoals ballon-

name door de cliënten om corona buiten de deur te houden.
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GLIMLACH VAN DE WEEK
Tijdens de eerste golf kregen we veel ingezonden berichten. Deze werden verzameld en wekelijks verspreid als
‘glimlach van de week’. Het is hartverwarmend om te zien wat collega’s voor cliënten doen en andersom.
Wat bedrijven voor ons doen en wat onze teams doen voor verpleeghuizen. En wat wij SAMEN uitvinden om alles
zo goed mogelijk te laten doorgaan. Heel Nederland werkt op z’n Parabools. SAMEN.

Koningsdag

Want samen kun je meer dan alleen.

Henk en Claudia kijken vooruit. Ze
hebben mooie dingen voor Koningsdag
op het raam geschilderd. Leuk dat
iedereen er wat van maakt.

Goed bewegen
Marcel begint de dag goed met

Super attent

ochtendgymnastiek!

Actie

We hebben bij Oerdijk 106 van onze

Kapsalon Susan Haarzaak aan de

nieuwe overburen een doos met hartjes

Oerdijk is 2 weken een actie gestart voor

Enorm verrast

gekregen met daarbij een kaartje om

de Parabool. Met als resultaat: allerlei

De afgelopen weken zijn onze bewoners

ons een hart onder de riem te steken,

spelletjes voor buiten voor de Oerdijk

bij Te Passe ook enorm verrast vanuit

super attent! Om ze te bedanken op een

Contactclown PUK

Deksels

106. Een voetbal, een jeu de boules spel,

verschillende initiatieven.Vrijwilligers van

afstand hebben we dit gedaan door een

PUK ging gisteren met haar maatje Poets

Bakkerij Marienheem zorgt met deksels

een springtouw en een hoepel. Op de foto

de kerk in Haarle, ouders/ verwanten en

raamschildering te maken. Ook hebben

op pad voor een glimlach achter de ramen.

buiten, dat er maar max 5 klanten in de

zien we dat Annelien er heeeel blij mee is!

de begeleiding.

de bewoners namens alle ouders een

Ze zijn heel wat locaties afgegaan om cliën-

winkel tegelijk kunnen zijn. Heel creatief!

DANKjewel Susan!

taart gekregen voor de paasdagen! Daar

ten op te vrolijken. Zoveel mooie, blije en

word je toch blij van?

vrolijke gezichten; ... SAMEN STRALEN!

Vuile was
Hallo allemaal, wij van Op Maat Schalkhaar helpen vandaag bij de wasserette.
Want al onze mensen die bij de was elke

Lekker weertje

dag zo goed helpen zijn thuis. Wij heb-

Trots

ben vandaag ook met de grote mangel

Op het ODC, Krokus groep, hebben wij een

Bij Schuilenburg

Hier wat foto's voor het glimlach bericht,

Thuiswerkhelden

gewerkt. Poeh… wat een klus joh. En dan

kaartje gemaakt voor de ouders die de kin-

Daar stond deze week ineens

dankzij de dagbesteding vermaken de

Alle bewoners van boerderij Roelvink

al die bakken met de kaartjes erbij... de

deren nu thuis opvangen. Wat knap dat zij

bloemenHART voor de deur. Prachtig!

bewoners zich ontzettend goed op

hebben een (door henzelf ingekleurd)

plekken van de schone en de vuile was!!

dit doen! En voor de kinderen die wel bij ons

Roelvink. Het lekkere weer erbij maakt

'thuiswerk diploma' gekregen.

Wat doen jullie dat knap altijd, leuk om

komen; wat fijn dat ze het vertrouwen in

Bij Schuilenburg is iedereen door

eens te doen voor een daggie.

ons hebben. Hopelijk geeft dit een glimlach!

Rosahoeve getrakteerd op een ijsje!

het helemaal af!
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CORONA POSITIEF
Meestal is het geen goed nieuws als je die twee woorden achter elkaar leest.

Veilig fietsen

Toch zijn er ook mooie dingen ontstaan dankzij corona. Echt positief dus!

Yeahh! wij kunnen bij de Van der
Wijckstraat weer fietsen op de duo fiets.

Hoog bezoek

De Groot Heeten heeft voor ons een

Hoog bezoek op Schuilenburg!

scherm ertussen geplaatst waardoor

Burgemeester Dadema kwam even

wij weer veilig kunnen fietsen binnen de

Zelf gemaakt

Positief verhaal van Kevin

babbelen in de babbelbox.

anderhalve meter afstand.

Een aantal weken geleden heeft de werk-

Kevin woonde bij de Hooijlanden. Hij

groep aan de Houtwerkplaats gevraagd

vertelt dat hij dankzij de corona crisis is

of zij de zuilen konden en wilden maken,

verhuisd naar een andere mooie woon-

in plaats van dat de Parabool ze ergens

plek: Er kwamen strenge maatregelen

anders zou moeten kopen. Nog voor de

door corona. Toen kreeg ik de keuze om

collega’s van Hout antwoorden, waren

tijdelijk bij mijn ouders te gaan wonen,

ze al begonnen

Flexibel

En ze zijn prachtig

dit heb ik gedaan. Hier ben ik een paar

geworden! Gaaf om onze eigen zuilen te

maanden gebleven. De begeleiding van

hebben, op z’n Parabools; dat doen we

de Hooijlanden stelde eerder al een paar

zelf, niet kopen! DANK!

keer de Rutenberg voor als nieuwe woon-

Kijk Jitske, normaal brengt ze bij de

plek. Ik zei in eerste instantie dat ik dat

Gooijer Marke de handdoeken rond voor

niet wilde, want ik ging ruimte inleveren

Dag van de Zorg

de wasserette. Nu is ze aan het sorteren

op mijn kamer. Maar toen ik tijdelijk bij

#dikkedankjewel van het MT! Ruth en

voor Industrieel in haar huiskamer.

mijn ouders woonde kwam ik erach-

Evelien brachten tulpen aan alle collega’s.

Wat goed Jitske, knap hoor!

ter 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

Een deur vol

Bezige breiers

Sportief

word blij van de gezamenlijke momenten.

Bij de Braak hebben ze enorm veel

Bij de dagbesteding van team B op

Ook in coronatijd geniet Ans van het

Er zijn altijd wel mensen. In de weeken-

kaarten ontvangen van familieleden en

Schuilenburg zijn ze samen met Maritha

nagels lakken en dat heeft ze wel

den ga ik ook veel minder vaak naar huis

vrijwilligers. Elke keer weer leuk om

van de Paraboolwinkel druk bezig met

verdiend nadat ze 70 km per week heeft

toe. Ik ben dan graag op de Rutenberg!

opnieuw een envelop open te maken.

breien van deze gezellige poppetjes!

gewandeld en 80 km gefietst in deze

Genieten van de kleinste dingen!!!

Cliënten vinden het fantastisch!

weken. Een superknappe prestatie.
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Positief verhaal Patrick
Ik ben Patrick, ik ben 33 jaar en ik woon op de Van der Wijck-

Een digitale visitatie bijeenkomst?

straat. 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

Alles ging dit jaar anders. Zo is

De eerste indruk van het verslag

Social media
Verbeterthema van de Parabool: hoe

ook de visitatie bijeenkomst dit

vinden we de balans voor cliënten tussen

wilde leven. Ik voelde me opgesloten op mijn kamer. Ik ben aan

jaar digitaal gehouden. Met als

het werk met mijn paniekaanvallen en ik zit beter in mijn vel.

resultaat een mooie, inspirerende

Een complex onderwerp en een breed

Het lukt me veel beter om zelf uit de paniekaanvallen te komen

en waardevolle bijeenkomst.

begrip, zo werd in beide groepen gecon-

door bijvoorbeeld te gaan tekenen. Ook durfde ik weer met de

de risico’s en het plezier van social media?

stateerd. Want wie zijn onze cliënten? En

auto weg. Ik heb in december ruim drie weken bij mijn moeder

wat is hun behoefte? Wat zijn de moge-

gelogeerd en dat ging heel goed! Ik kon zelf uit de paniekaan-

lijkheden en vaardigheden van cliënten en

vallen komen en had veel minder angsten. Ik merk ook dat ik

Voor de derde keer op rij een visitatie sa-

medewerkers? Er werden veel tips

minder boos ben en dan duurt het ook minder lang. Ik geef het

men met collega-organisaties Careander

gegeven. Bied maatwerk, ga naast de cliënt

eerder aan als ik ergens mee zit. Bedankt dat ik dit met jullie

en Alliade. Door evalueren en bijstellen

staan, creëer bewustwording, informeer en

mag delen. Groetjes, Patrick

is er inmiddels een mooie ontwikkeling

leer. Zet digicoaches in En maak het een

zichtbaar en is in deze editie volop ruimte

Wat is het meest opgevallen?

onderwerp van gesprek tijdens teamover-

voor een verdiepingsslag. Een groep van

leggen. Maar kijk ook of je verbinding kan

ongeveer 45 deelnemers: medewerkers

maken met scholen, zij hebben veel kennis.

van de betrokken organisaties (o.a. per-

Als begeleiders heb je lang niet altijd grip

Dagbesteding nabij wonen en aanbod dag invulling
oudere cliënten

soonlijk begeleiders, gedragsdeskundi-

op wat er gebeurt, zorg dat je een vangnet

gen en bestuurders), vertegenwoordiging

hebt voor als het mis gaat.

Noodgedwongen hebben we dit per 16 maart gedaan. Van de

vanuit de medezeggenschap, raden van

ene op de andere dag. Voor cliënten en medewerkers is dit een

toezicht, maar ook externe partijen zoals

Wat nemen we mee?

grote verandering geweest. Wat bleek? Voor sommige cliënten

zorgkantoren en gemeenten, hebben

Veel tips om te bespreken rondom het

was dit heel fijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet met de taxi naar de

deelgenomen. Het doel van de visitatie

thema ‘gebruik van social media’, tips

dagbestedingslocatie hoefden.

‘leren door reflecteren’ samen met een

voor verbetering van het kwaliteitsrap-

Er waren natuurlijk ook cliënten die de dagelijkse structuur

externe onafhankelijk partij is hiermee

port. Maar vooral de meerwaarde van

misten. We hebben gekeken naar welke dingen we willen

gerealiseerd.

delen en bespreken van de onderwerpen

behouden na de lockdown. Hierdoor zijn zaken versneld. Er

De dagvoorzitter, Ditte van Vliet

wordt nu bijvoorbeeld dagbesteding in woonlocatie de Braak

(manager Kwaliteit met Beleid bij de

aangeboden voor oudere cliënten.

VGN), leidde ons door het programma
en zette met haar vragen aan tot

Meer dagbesteding structureel op woonlocaties realiseren

verdieping en focus.

vergt een andere manier van denken voor de hele organisatie.
Samen willen we deze visie vertalen naar de praktijk.In Schui-

Het programma bestond uit presentaties

lenburg was net het project ‘Zin in mijn dag’ van start gegaan.

van iedere organisatie en een discussie

Met het project ‘Zin in mijn dag’ wil de Parabool een werkwijze

in kleinere groepen op een verbeterthema

ontwikkelen waarmee bewoners, individueel en op locatie,

door iedere organisatie ingebracht.

begeleid worden bij de invulling van hun dag. Persoonlijk

Vooraf waren de rapporten naar alle

begeleider Silvia Koerhuis: ‘Gek genoeg komt door de corona-

deelnemers gestuurd en met een

crisis de uitvoering van dit project juist in een versnelling.’

vragenlijst om feedback gevraagd.

Welke tip geeft u aan de Prabool? (Top 3)

die ons bezig houden. Ook los van een
visitatie bijeenkomst.

Compacter:
Leuk om te lezen, maar het is veel.
Kijk of het korter kan
Zo doorgaan:
Vasthouden van het enthousiasme
Lerende lijn:
Meer aansluiten bij de eerdere
jaren, waardoor duidelijker wordt
waar organisatie vandaan komt en

We kijken terug op een visitatie
bijeenkomst met mooie opbrengsten,
veel herkenning en een open dialoog.
De digitale vorm heeft hierin geen
belemmering gevormd.
Met een laatste oproep van Ditte werd
de bijeenkomst afgesloten.
“Blijf bij de bedoeling, bij wat mensen
met een beperking willen!“

wat de koers is voor de toekomst.
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Online teamreflectiespel
werkt voor geen meter!

Onze medewerkers
in 2020

Ieder jaar moeten we met het team ons

Na een cursus etherdiscipline voor teams

eigen teamreflectiespel, Onze Cirkel,

en het ombouwen van Onze Cirkel, zaten

doen. Het voelt vaak als een moetje,

we er klaar voor.

want het kost altijd wat tijd en moeite.
Eenmaal begonnen blijkt het meestal

De stellingen die normaal op kaarten staan,

best leuk en vooral nuttig. Met wat veren

lagen genummerd en uitgeprint voor ons.

in onze reet 'dit gaat goed' en een paar

Theetje erbij, facebookduimpje bij de hand,

uitdagende verbeterpunten 'dit kan beter',

dobbelsteentje paraat en gooien maar. Er

kunnen we er weer een jaar tegenaan.

werd gevraagd, geluisterd, gediscussieerd,
er werden veren uitgedeeld en spiegels

Het verhaal achter de cijfers

En toen kwam corona en zaten we elkaar

voorgehouden. We concludeerden dat ons

aan te kijken via een scherm. Haperend,

leerpunt over feedback geven geen leerpunt

te zacht, te donker, door elkaar heen pra-

meer is, dat we scherp moeten blijven op

gelen rondom corona. Daardoor heeft er

zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat

tend, wegvallend en ietwat gefrustreerd.

veiligheid, dat we echt minder in het kan-

Het ziekteverzuim lag in 2020 hoger dan

op het gebied van scholing veel online

bevordert de deskundigheid, maar ook

Een online teamreflectie? Dat werkt toch

toor willen zitten en we concludeerden dat

eerdere jaren. Het is vooral aan het einde

plaatsgevonden in de vorm van E-learn-

het werkplezier.

voor geen meter…

een online teamreflectiespel goed werkt.

van het jaar gestegen. De eerste drie

ings. In ons deskundigheidsbeleid over

kwartalen van het jaar was het redelijk

2016-2020 is ook ingezet op het digita-

stabiel. Bij de start van de tweede golf

liseren van leren. Dat digitale leren was

Het verloop was in 2020 veel lager dan in

is het ziekteverzuim omhooggeschoten.

dan ook niet nieuw voor ons, maar door

2019. In 2020 ging het om 6,8%, terwijl het

Dit is direct te linken aan corona be-

corona is het nog sneller en grootscha-

in 2019 11% was. Dit zal te maken kunnen

smettingen. We laten altijd door Vernet

liger ingezet. Zo is de benodigde kennis

hebben met de onzekere tijd in 2020,

een rapportage maken. Hierin is te zien

rondom de Wet zorg en dwang online

maar dat weten we niet zeker. Om beter in

dat de eerste drie kwartalen het verzuim

gevolgd, en hebben we ook een online

kaart te krijgen waarom mensen weggaan

rond de 5% zit. Het laatste kwartaal is dit

omgeving gemaakt waarin nieuwe me-

bij de Parabool, wordt er gekeken naar een

gestegen naar 8,36%. Dat is heel hoog,

dewerkers worden ingewerkt. Hiervoor is

andere vorm voor het exitgesprek. Deze

maar als je kijkt naar de branche is dat

een groot aantal instructievideo’s opge-

wordt nu vaak door de teamleider gedaan,

beeld hetzelfde. Los van corona zien we

nomen. We zijn bezig met de keuze van

maar zou wellicht beter door bijvoorbeeld

57% van de teams heeft een teamreflectie bijeenkomst gehouden.

ook geen oorzaken of trends die het hoge

een leermanagementsysteem. Dit wordt

een P&O-adviseur opgepakt kunnen

Er is geëxperimenteerd met het houden van digitale teamreflectie.

verzuim verklaren. Over het hele jaar

een mooi systeem: heel toegankelijk, veel

worden. We vinden het namelijk belangrijk

Over het algemeen zijn stellingen uit de verschillende thema’s besproken.

gezien is ons verzuim 1% lager dan het

regie voor de medewerkers en één duide-

dat de medewerker vrijuit kan spreken

Veiligheid en samenwerking komen regelmatig terug in de vorm van verbeter-

branchegemiddelde.

lijk overzicht van alle bekwaamheden en

met een onafhankelijke derde partij. We

punten in de teams. Zo ook huisvesting en vergroten verpleegkundige kennis

certificaten. Er is zorgvuldig onderzoek

gaan ook werken met een vaste vragen-

voor ouder wordende cliënten. Hierin zoeken we samenwerking met ouderen

gedaan, waarbij veel collega’s betrokken

lijst, zodat bepaalde trends beter in kaart

organisaties in de buurt, de regioverpleegkundige en scholing eigen medewer-

Trainingen en cursussen met praktijkon-

zijn. In 2021 wordt dit verder vormgege-

kunnen worden gebracht. Hierdoor zullen

kers. Ook de werkdruk is in teams onderwerp van gesprek geweest. Ook naar

derdelen waren op een gegeven moment

ven. Een mooie stap, omdat we geloven

we beter in staat zijn om in te spelen op

aanleiding van het medewerkers onderzoek.

lastig te organiseren i.v.m. de maatre-

dat het belangrijk is dat medewerkers

mogelijke verbeterpunten.

Ziekteverzuim

Scholing
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Lian Egelie

(Persoonlijk begeleider, bakkerij en
buurtwinkel Broekland)
Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
Relatief kleine organisatie, korte lijntjes.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Meer doorgroeimogelijkheden, meer
verbinding tussen teams/collega’s van
andere locaties.

Verloop

Tiny Buurman

(Huishoudelijk begeleider Ambulante
dienstverlening)
Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
De sfeer, de omgang met collega’s en het
werken met de cliënten.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Meer overleg met het huishoudelijke team.
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de Parabool in cijfers

Aantal medewerkers

Leeftijdsverdeling medewerkers
<20

Man
Wonen
locaties

Aantal cliënten

610

Werken/dagbesteding
locaties

wonen

Ambulant

177

216

Kinderen
locaties en ambulant

(Verblijf/VPT/PGB)

Kinderen

Opbouw ZZP
(ZIN) wonen

Werken/

93

dagbesteding

249
Man vrouw

Man

Vrouw

335

275

2VG=

3

3VG=

33

4VG=

15

5VG=

17

6VG=

35

7VG=

2

8VG=

7

3VPT=

16

4VPT=

9

5VPT=

5

6VPT=

7

8VPT=

1

Totaal

150

Ambulant
teams

15
16
2
4

Totaal

396

Agressie

Medicatie
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Vallen

92

46

40-49

65

Ziekteverzuim

6,2%

Wlz wonen

25
38

(PGB)

112

(VPT)

(Verblijf)

56%

Klachten
Waardering:

8.6

16

MBO

Wettelijk
vertegenwoordigers

Respons

57%

Waardering:

8.9

HBO

43

6,8%

175

Ambulant

27

Totaal

Personeelsverloop

Respons

0

30-39

Aantal stagiaires

Uitkomsten CTO

61

118

353

445

70

73

50-54

MIC meldingen (wonen)
Alle incidenten

20-29

>55

Vrouw

(Totaal)

192

1

43

Opleidingen

152
127
32
24
294
4
34
6
7
6
2

Geef me de vijf
medewerkers BHV
medewerkers Medicatietraining
medewerkers Diabetestraining
medewerkers Wet zorg en dwang
diversen
module voor Voorbehouden en Risicovolle
Verpleegtechnische handelingen
medewerkers Fraxiparine injecteren
medewerkers stomazorg
medewerkers subcutaan spuiten.
medewerkers interne audit basis
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Het verhaal achter de cijfers

Jantien Holsappel, Irene Ramaker

Ja, tenzij
In het aantal ZZP indicaties is

Het aantal MIC meldingen is over

Er zijn geen officiële klachten

te zien dat de verschuiving naar

het geheel iets toegenomen. Met

gemeld in 2020. Onvrede en onge-

I

zwaardere indicaties zich verder

name het aantal meldingen medi-

noegen wordt besproken zo dicht

niet voorzichtig genoeg zijn en luidde het advies al snel “nee, tenzij…”.

doorzet. Bijvoorbeeld ZZP 6 + 3

catie is gestegen van 140 in 2019

mogelijk bij waar het is ontstaan.

en ZZP 8 +3.

naar 192 in 2020. Hiervoor zijn

Een aantal keer is de vertrouwens-

Voor veel cliënten was het ook onduidelijk en sommigen namen het zekere voor

een aantal oorzaken te benoe-

persoon zorg betrokken geweest

het onzekere. Zo vertelde een persoonlijk begeleider dat een cliënt zich al lange

men. In 2020 is NCare uitgerold

bij kwesties. Het jaarverslag 2020

tijd niet had gedoucht. Hij dacht dat hij hier corona door kon krijgen vanwege

in alle woonlocaties. Het wennen

is nog niet beschikbaar.

het feit dat hij het dan koud zou krijgen tijdens het douchen. Zijn oplossing:

s het gewoon een griep of is het een virus waar we doodsbang voor moesten
zijn? Hoe moet het met onze cliënten? Hoe bescherm ik mijzelf? Mag en kan

aan deze applicatie, levert in de

ik nog werken? Is het nog wel veilig om te werken? Wat mag er niet en wat

mag er wel? Als teamleider had ik veel vragen. Helemaal in het begin konden we

afvegen met een droge handdoek. “Dan word ik ook wel schoon”.

startfase extra MIC meldingen op.
Bij een locatie met kwetsbare ou-

Ook voor medewerkers was het een spannende tijd. Helemaal als je zelf of

deren wordt al langer gewerkt met

iemand uit het gezin tot de risicogroep behoort. Een ‘nee, tenzij’ voelde 'zeker in

NCare. Daar zien we dat het aantal

het begin' wel zo veilig. Toch zijn we bijna direct op zoek gegaan naar mogelijk-

geplande toedieningen is gestegen.

heden om door te gaan. Een zoektocht die we samen zijn aangegaan. Er werden

Dit verhoogd mogelijk het risico op

creatieve manieren van begeleiden geïntroduceerd zoals het beeldbellen,

meer incidenten.

wandelen, maar ook het voeren van gesprekken door ramen heen. Daarbij

Tjeerd Heetveld
(Projectmedewerker)

Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
Een kleine organisatie die medewerkers
coacht om eigen verantwoordelijkheid
te nemen.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Balans bewaken in ondersteuningsuren en
administratieve taken daar omheen.

hebben we rekening gehouden met verschillende wensen, regels en emoties.
Mijn werk als teamleider doe ik nu op een andere manier, maar gelukkig is mijn
werk inhoudelijk precies hetzelfde. Er zitten soms zelfs voordelen aan. Ik werk
meer vanuit huis en dat scheelt veel reistijd. Ook het vergaderen via teams gaat
sneller.
Maar ik mis ook veel. Ik mis de sfeer, het elkaar zien en het voelen hoe het écht
met iemand gaat.
Maar ook hier vinden we mogelijkheden. Ik bel -als niet beller- meer dan ooit
tevoren. Tuurlijk mis ik het persoonlijke contact. Maar dat deze manier van
werken toch oké is, had ik niet zien aankomen. Ik had niet verwacht dat we al
snel klaar waren met die ‘nee, tenzij’. Daarvoor dachten we veel te veel in
mogelijkheden.
Hoe trots mogen we zijn dat wij al na één week het vertrouwen en het lef hadden om de ‘nee, tenzij’, te vervangen door een ‘ja, tenzij’. We blijven onze cliën-

Melanie

(Persoonlijk begeleider Te Passe)
Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
De Parabool is aantrekkelijk, omdat het een
kleinschalige organisatie is waardoor het
werken kort en krachtig is.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
De Parabool kan aantrekkelijker worden als
er meer doorgroeimogelijkheden/ functies
worden geboden.

ten begeleiden, waarbij we ons houden aan de maatregelen. Samen hebben we
gekeken naar wat wél kan. Soms dus met wat aanpassingen, maar altijd dichtbij.
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DAGBESTEDING
IN 2020
Nieuwe plannen om de visie op dagbesteding in praktijk te brengen.
Wat is gerealiseerd in het corona jaar?
De teamleiders werken/dagbesteding kijken terug.

Visie op dagbesteding, de uitgangspunten
• Verbinding/ samenwerking met andere (zorg) partijen gericht op meerwaarde van de (toekomstige) cliënt
• Ontwikkelen van aanbod dag-invulling oudere cliënten
• Dagbesteding nabij wonen
• Meer bekendheid/ zichtbaarheid
• Visie dagbesteding in cirkels vanuit de cliënt bekeken, samengevat

Belevingsgericht aan huis, rood: De oudere cliënten en cliënten waarbij dagbesteding buiten huis geen toegevoegde
Dagbesteding nabij wonen en aanbod dag invulling
oudere cliënten

Talentenlab en het Textielatelier naar deze nieuwe locatie.

Belevingsgericht centrum, oranje: De cliënt heeft in een belevingsgericht centrum de keus uit een pallet aan activiteiten.
De cliënt vindt het leuk om de mogelijkheid te hebben om te kiezen. De cliënt geniet ervan om andere cliënten te ontmoeten

Met deze uitgangspunten zijn we aan de slag gegaan. Deels

meerdere activiteiten onder één dag gebracht waardoor er een

en samen mooie producten te maken, klein technisch werk uit te voeren ,klusjes te doen of het huishouden. Alle werkzaam-

versneld door corona en het moeten sluiten van de dagbeste-

groter aanbod voor cliënten. Talentenlab heeft al de visie dat

heden zijn erop gericht dat cliënten in een prettige werkomgeving hun talenten in kunnen zetten. De locatie nodigt uit om te

dingslocaties tijdens de eerste lockdown. En het project ‘Zin in

de cliënt zelf kan kiezen welke activiteit hij/zij wil gaan doen.

bezoeken en is toegankelijk voor de hele buurt.

mijn dag’ is van start gegaan. Het project is een onderdeel van

Hiervoor zijn straks meer mogelijkheden zonder dat er vervoer

Werk gerelateerde activiteiten, groen: De cliënt die werk gerelateerde activiteiten wil uitvoeren is trots op het werk dat

het landelijke programma ‘Volwaardig leven’.

nodig is. Als we straks volledig open mogen en de horeca kan

hij doet, gaat naar zijn werk en wil graag een inspanning leveren om iets (af) te maken. Lekker aan het werk is het motto,

Lees het artikel op Kennispleingehandicaptensector.nl.

ook weer open, dan trekt dat klanten die even binnenlopen om

waarde heeft, kunnen dagbesteding aan huis krijgen, als dit het meest passend is bij zijn mogelijkheden.

dat maakt mij trots. Cliënten kunnen leren. In samenwerking met partner kunnen we een breder palet aan werkzaamheden

Melle: “De Joetse is een begrip in Raalte. In de Joetse zijn

een kopje koffie te drinken en producten te kopen. Waar en door

aanbieden. Bedrijven zijn nieuwsgierig wat cliënten maken en komen op bezoek. Soms komen hier kleine opdrachten uit,

Meer bekendheid en zichtbaarheid

wie de producten zijn gemaakt wordt ook zichtbaar. Op een

waarmee we aan de slag gaan.

In Raalte zijn meerdere kleinschalige locaties waardoor je

laagdrempelige manier wordt contact mogelijk en staat deze

Trajectbegeleiding, blauw: De cliënten die kiezen voor trajectbegeleiding zijn trots op hun werkplek. Ze werken in een

kwetsbaar bent. Bovendien weinig zichtbaar voor de omgeving.

locatie midden in de maatschappij.

bedrijf of instelling buiten de Parabool waar ze hun taak hebben. De cliënt vindt het prima dat hij wordt begeleid op de

En toen kwam er onverwacht en snel een nieuwe locatie in

werkvloer door een collega, maar het is wel prettig als er af en toe een gesprek is met trajectbegeleiding om het werken te

Raalte: de Joetse. Een mooie frisse locatie in het centrum

Er zijn volop plannen voor de periode na corona. In samen-

evalueren. Hierdoor is er altijd iemand waar de cliënt op terug kan vallen.

van Raalte. Een gebouw dat toegankelijk gemaakt is voor de

werking met andere partijen willen we bijvoorbeeld het horeca

Werk extern, paars: Beschut werken, extern.

gebruikers en aantrekkelijk voor cliënten en klanten. Eind 2020

aanbod uitbouwen met catering.”

en begin 2021 verhuizen de Paraboolwinkel, Op Maat Raalte,
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Samenwerking en verbinding met andere partijen

de mogelijkheid geboden in de vorm van een carrousel kennis

Melle vertelt dat de samenwerking met andere partijen meer

te maken met de verschillende vormen van dagbesteding. Iedere

vorm heeft gekregen in 2020. Momenteel onderzoeken we de

leerling kon gedurende een aantal weken meedraaien op een

mogelijkheden om het aanbod voor cliënten te vergroten in

locatie en daarna wisselden de leerlingen van stageplaats. Op

samenwerking met de RIBW. Rina vertelt over de ontwikkelingen

deze manier konden zij ervaren welke werkplek het beste past.

in Deventer rondom de verplaatsing van de Wasserette naar

Ook de huisvesting willen we aantrekkelijk maken voor

Bloemendal in samenwerking met onder andere de Lindeschool.

(toekomstige-) cliënten en medewerkers. Bij de voorbereiding

De Joetse | Wat vindt de cliënt ervan?

is input vanuit de praktijk heel belangrijk.

OP MAAT EN TALENTENLAB

Cliënt tevredenheidsonderzoek 2019 uitgevoerd voor
cliënten dagbesteding

Hoe was de verhuizing naar de Joetse?

Rina: "In alle locaties worden zowel belevingsgerichte- als werk
gerelateerde activiteiten aangeboden. We kijken naar wie kan

Melle: "Een aandachtspunt dat hieruit kwam is dat cliënten

• Iedereen kon helpen hoe klein de bijdrage ook was.

het hele proces of een stapje in het proces. Alleen belevings-

soms last hebben dat begeleiders veel van de werkplek af zijn

gerichte activiteiten worden aangeboden bij Op Maat.

voor administratieve taken. Uit het medewerkers tevreden-

Bij de Parabool heeft een cliënt in principe maximaal twee

heidsonderzoek wordt de ervaren werkdruk benoemd als aan-

werkplekken. Tijdens het evaluatiegesprek wordt gekeken of de

dachtspunt. Hier wordt binnen de teams over gesproken. Hoe

dagbesteding nog aansluit bij de wensen en mogelijkheden van

kunnen de werkzaamheden organiseren zodat het voor cliënten

de cliënt of dat er een wijziging wenselijk is.

en medewerkers anders gaat voelen?”

Belevingsgerichte activiteiten en werk gerelateerde
activiteiten

• Een rommelige tijd maar wel heel gezellig.

anders willen dan dagbesteding bij de Parabool. En zo kijken

Waar kijk je naar uit?

Hoe vind je het in de Joetse als
nieuwe werkplek?

we wat er mogelijk is bij andere aanbieders in samenwerking

We kijken uit naar de verhuizing van de Wasserette. Daarnaast

• Door veel ramen hebben we contact met buiten.

en onderaanneming."

worden de plannen gemaakt voor de nieuwbouw Gooijer Marke

• Een kleinere ruimte maakt dat het snel druk en

Onze trajectbegeleider gaat in gesprek met cliënten die iets

en Service Bureau. Rina kijkt ernaar uit dat Service Bureau

Aantrekkelijk

heel dicht bij cliënten komt. Komt cliënten en medewerkers ten

We willen graag aantrekkelijk zijn voor een bredere doelgroep.

goede. Hiermee wordt de ‘bedoeling’ meer zichtbaar.

Zowel in aanbod als in huisvesting. We vragen regelmatig aan

Melle kijkt uit na de periode na corona om de plannen uit te

scholen wat de toekomstwensen zijn, bijvoorbeeld het gebruik

voeren. We doen nu dingen met de rem erop. Hij heeft behoefte

van technologie. Leerlingen van de Lindeschool in Deventer is

om nieuwe dingen te ontwikkelen.

chaotisch is

DE PARABOOLWINKEL
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.

Hoe vind je het om de Joetse nu als nieuwe
werkplek te hebben?
Fijn het is nog dichterbij. En ik werk ook op Textiel en
dat is veeeeeeel dichterbij.
Ik vind het even wennen maar ik vind het even leuk

Wat is het verschil met je vorige werkplek?

als in het Kulturhuus.

• Samen met de andere groepen is leuk.

Wat is het verschil met je vorige werkplek?

• We missen een keukentje op TalentenLab wat een

De locatie en het gebouw verder is alles eigenlijk

belangrijke plek is voor cliënten.
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CORONA
WERKGROEP
Wie? De werkgroep bestaat uit

Na de 1e golf is er een tussenevaluatie geweest onder de medewerkers

Ruth Berns (Manager Services),

over het handelen van de Parabool tijdens de crisis. De werkgroep heeft

Rachel Denneboom (Commu-

de resultaten uit de evaluatie meegenomen en acties op uitgezet.

nicatieadviseur), Linda Haasjes
(Teamleider), Mireille Schutte (tot
half oktober 2020) (P&O adviseur)
en Josien van Baalen (Kwaliteitscoördinator).

Wat? Van informatie verzamelen,

80% respons

Medewerkers zijn trots op: het SAMEN doen, zinvolle dagbesteding, creativiteit,

Ik ben uitgenodigd om
aan te sluiten bij het
digitale overleg van de
coronawerkgroep en krijg
een uniek inkijkje.

mij echt buikpijn gegeven. Ik heb er slechte

Dat maakt het enorm complex.

nachten van gehad dat we medewerkers

Linda: In het begin was het alleen nog in

niet in veiligheid konden laten werken.

Brabant. En er was nog geen informatie te

Verschillende middelen waren niet meer

vinden. Er werd gezegd dat we maar naar

beschikbaar en die hebben we echt overal

ons protocol over het norovirus moesten

gezocht.

kijken. Maar we hebben helemaal geen
protocol over het norovirus. Die eerste 14

Rachel: Ik kreeg buikpijn van het gebrek

dagen waren echt heel spannend. Vooral in

aan informatie. Ik moest zelf op zoek

de weekenden. Ik dacht: “Als het dit week-

gaan naar iets waar ik helemaal geen

end maar niet misgaat, want we hebben

verstand van heb. En vervolgens moest

nog niks. We hebben geen materialen, geen

ik wel het juiste eruit filteren voor alle

protocollen, geen handleidingen. Niks!”

tot vertalen en doorzetten. Van

positiviteit.

meedenken bij casussen tot het

Dit willen ze vasthouden: de verbinding tussen wonen en werken, de korte lijnen

opstellen van richtlijnen. Eigenlijk

en snelle besluiten, intensief contact met familie/verwanten, beeldbellen en wandelen

Jullie eerste vergadering was al voordat
de crisis losbarstte. Er werd in die tijd
vaak nog wat jolig over gedaan. Hoe was
de sfeer toen bij jullie?

doen ze alles wat komt kijken bij

met cliënten i.p.v. dingen aan tafel bespreken.

Ruth: We waren bloedserieus in het

collega's.

het begeleiden en ondersteunen

Wat kan in de communicatie beter?

begin. De joligheid was er in het begin

Ruth: We waren sowieso als gehandicap-

Ruth: En toen kregen we 100 mondkap-

van een organisatie tijdens de

De inhoud en de frequentie van de informatie is goed. Per e-mail en via de teamleider

ook in het Service Bureau. Het heeft wel

tensector niet in beeld en stonden achter-

jes en 10 liter alcohol van Carinova, een
thuiszorgorganisatie in onze regio. Daar

crisis.

werden als meest prettig ervaren.

even tijd gekost om iedereen serieus mee

aan in de rij. Daar heeft de VGN gelukkig

Wanneer? De coronawerkgroep

Jullie gaven een 8 op de vraag of je je vragen kwijt kon en de snelheid van het beant-

te krijgen. Maar in deze werkgroep is de

snel verandering in gebracht. Maar het

hebben we 2 kratjes van gemaakt en die

is vanaf half februari 2020 actief

woorden ervan. Voor de vertaling van de informatie van de overheid naar de Parabool

jolige sfeer er nooit geweest.

zoeken naar informatie was erg lastig en

hebben achter in mijn auto gestaan. Als

en ze hebben 2x per week een

gaven jullie een 7,2.

Rachel: Mijn allereerste mail aan ie-

is nog steeds ingewikkeld.

het nodig was, kon ik meteen gaan rijden.

dereen binnen de Parabool was: 'Geen

Josien: Er zijn inmiddels dik 50 versies

We hebben gewoon zo aangestaan die

paniek.' Ik probeerde het nog wat te

(januari 2021) van het preventieprotocol

eerste weken...

downsizen. Ruth was toen al druk op

gemaakt en we hebben 110 directiemails

jacht naar mondkapjes, waarbij ik dacht.

van de VGN ontvangen. Dat is nog even

Wat deed dat met jullie persoonlijk?

“Nou, nou, nou…”

los van de informatie die we ontvangen

Ruth: Het gaf een ontzettende verbin-

van de overheid en het RIVM. Je wilt

ding binnen dit team. We hebben elkaar

Het werd al snel heftiger. Waar
kregen jullie buikpijn van?

naar de medewerkers duidelijk zijn en

zo weten te vinden, dat er ook heel veel

helderheid geven, maar dat is lastig met

moois uit ontstaan is. We weten precies

Ruth: Het gebrek aan mondkapjes heeft

wanneer er steeds dingen veranderen.

wat we aan elkaar hebben. En daar hoort

meeting.

We hebben in ons medewerkersblad de Paragraaf al een praktisch
kijkje achter de schermen van de coronawerkgroep gekregen. We
weten wat ze doen en waarom ze dat doen. Maar hoe is het om in
deze werkgroep te zitten? Wat is lastig? Wat zijn de mooie kanten en
wat doet het met je om lastige besluiten te moeten nemen?
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Mireille ook bij. Zij was ook onderdeel

Rachel: En dat heb ik nog wel. Er kan elk

Rachel: We hebben eigenlijk geprobeerd

van deze werkgroep.

moment ergens iets gebeuren. Ondanks

om bij dilemma’s weg te blijven. We

Rachel: Voor mij persoonlijk geldt dat ik

dat iedereen echt zijn best doet. In het

hebben heel strikt het RIVM gevolgd. Als

juist heel veel energie kreeg. Ik functio-

begin is het wel enger, omdat je niet zeker

je alles zelf gaat beredeneren wordt alles

neer best goed onder stress. Ik mag het

weet of iedereen weet hoe te handelen. Nu

een dilemma.

officieel niet zeggen, maar ik vind een

heb ik daar wel meer vertrouwen in.

crisis best interessant. Ook al stond ik

Linda: Dat is ook wat teamleiders ons

24 uur aan. Ik had niet het gevoel dat ik

teruggeven. Ze weten beter wat ze moe-

er stress van kreeg. Ik krijg er voldoening

ten doen. Er is wat dat betreft wat rust

van dat we als werkgroep iets doen, waar

gekomen.

onze collega's wat aan hebben. Het is
ons streven dat de collega's die in de
directe zorg zitten hier allemaal niet mee
bezig hoeven te zijn. Als dat lukt, krijg je
daar enorm veel voldoening uit.
Linda: In het begin van de crisis was de
agenda helemaal leeg. Alles viel weg. Ik

"Ik kreeg buikpijn
van het gebrek
aan informatie"

Maar dat staat toch wat verder af van de
bedoeling. Wat is de bedoeling van de
maatregel? Hoe kunnen we daar maatwerk op leveren? Dat is waar de Parabool
bekend om staat. Maar dat hebben jullie
een beetje losgelaten begrijp ik.
Allen: Nee, helemaal niet.
Linda: Ik kan daar een voorbeeld van
geven. Op een gegeven moment werd er
besloten dat de zwembaden dicht moesten. Het ODC heeft ook een zwembad

Linda: Onze zoektocht was steeds: wat is

Willen jullie nog iets kwijt?

Service Bureau dat werkt vanuit huis.

en er wordt therapeutisch met kinderen

de reden van een maatregel. Wat zit daar-

Ruth: Ik vind het heel mooi hoe we dit

Ook dat vind ik echt een pluim en een

crisis. En ik deel wel wat Rachel zegt, als

Wat waren lastige dilemma’s voor jullie?

gezwommen. Ik kwam erachter dat het

achter? Wat probeert het te beschermen of

samen doen, met alle radartjes bij elkaar.

positief effect.

er brand is ga ik er graag naartoe i.p.v.

Ruth: Ons kindcentrum is open gebleven.

niet bleek te gaan om besmettingsgevaar

te bewerkstelligen? Met die achtergrond-

Het is niet alleen deze werkgroep. Ook

dat ik ervan weg fiets. In die zin vond ik

Dat was echt een dilemma. Linda heeft

in het zwemwater zelf, maar in het feit

informatie probeer je samen tot goede

voor de financiële- en administratieve

het ook wel heel mooi om hiermee bezig

echt tegen de stroom in moeten roeien

dat er te veel mensen bij elkaar komen.

keuzes te komen.

afdelingen heeft het ontzettende conse-

te kunnen zijn.

om het open te houden. In het hele land

Met dat in het achterhoofd, wist ik de

Josien: Ik vond het wel lastig dat ik thuis

was er in de eerste weken geen ODC

bedoeling van de maatregel en kon ik

in een bubbel zat, terwijl mijn collega's

open, dus dat was echt bijzonder.

maatwerk toepassen bij het ODC. Daar-

op locaties voor een zware taak stonden.

Linda: Toen de coronacrisis begon ben

had zeeën van tijd om te focussen op de

Hoe kan ik nou echt wat bijdragen? Dus

ik veel gaan lezen, wat gebeurt er nu met

Ruth: In het begin was het heel rigoureus.

Rachel: Met het MT is supermakkelijk,

het dichtbij zijn op afstand. Dat is lastig.

kwetsbare kinderen? Uit alle berichtge-

Zo moest bijvoorbeeld alle dagbesteding

want daar zit Ruth in. Zij ging van dit

Linda: Tot nu toe blijven die radartjes

Tijdens het uitwerken van dit interview
bekijk ik de opname van dit interview in
Teams. Ik zie mezelf bedanken voor het
interview en verdwijn uit beeld. De opname loopt door. Nieuwsgierig blijf ik nog
even kijken. Gelukkig, ze vertellen aan
elkaar dat ze het leuk vonden om geïnterviewd te worden.

Ruth: Heel herkenbaar. Die behoefte om

ving bleek steeds dat kinderen niet het

sluiten. Daar is gelukkig van geleerd. We

overleg altijd door naar het MT-overleg.

mooi draaien. En dat is heel mooi om te

Linda: Ik vind deze werkgroep ook echt

er te zijn. Hoe laat je dat zien als je op je

grootste probleem waren in dit verhaal.

zijn bij de woonlocaties gaan werken

Ruth: Mireille was de link naar de OR en

zien.

energie gevend. Ik denk nooit: oh gatsie,

zolderkamer zit?

Dat gaf mij de zekerheid om hiervoor te

met categorieën met passende maatre-

dat pak ik nu op. En met de CCR is het

Rachel: Het is knap om te zien hoe

weer een coronawerkgroep overleg.

willen vechten. Ook met de wetenschap

gelen. Afhankelijk van de kwetsbaarheid

een beetje gegroeid.

iedereen om gaat met iets dat toch heel

Josien: Nee, ik moet echt afkicken als

Begrijp ik goed dat jullie niet echt angstig
zijn geweest?

dat deze kinderen zoveel extra druk

van cliënten. Dat is heel erg volgens de

Josien: Zij zijn altijd meegenomen in

bedreigend is. Én met alle veranderingen

we elkaar niet meer regelmatig in deze

geven op het gezin als ze langdurig thuis

bedoeling. De balans van veiligheid en

de mailingen die we hebben verstuurd.

die daarbij komen kijken. Dat laat zien

setting zien.

Ruth: Jawel... De uitbraak op van de

moeten zijn. Dat maakte dat ik strijd-

kwetsbaarheid versus zo normaal moge-

We hebben het besproken met de CCR.

hoe wendbaar en flexibel medewerkers

energie gevend. Ik denk nooit: oh gatsie,

Wijckstraat. Ik vond het doodeng.

vaardig werd. Als we dan dicht moeten,

lijk leven. Het was makkelijker geweest

Daarbij gaven ze aan dat wij als werk-

en cliënten zijn.

weer een coronawerkgroep overleg.

Josien: Ja. En ook al eerder. Ergens

dan zijn we de laatste van Nederland.

om 1 duidelijk schema te maken. Maar

groep snel moeten kunnen handelen,

Josien: En ook die enorme betrokkenheid

Josien: Nee, ik moet echt afkicken als

in een weekend zou een cliënt op de

Een ander dilemma was het constante

niet alles past in zo'n hokje.

daar willen ze als CCR niet tussen zitten.

van iedereen. Meedenken, ervoor gaan.

we elkaar niet meer regelmatig in deze

Braak getest worden. Dat was de eerste

zoeken naar een balans tussen voldoen-

Josien: Het kader was het RIVM. Daar-

We proberen nu, wanneer de ruimte er is,

Echt super!

setting zien.

keer. Nou, dat hele weekend was echt

de informatie willen geven, maar ook

naast hebben we gekeken hoe we zoveel

wel met hen te overleggen.

Ruth: En een positief effect: we zijn heel

verschrikkelijk. Dat was gelukkig geen

niet te veel. Hier hebben we het in de

mogelijk ruimte konden creëren. Dat heb-

Rachel: Maar we hebben bij cruciale mo-

digitaal geworden in een hele korte tijd.

positieve uitslag, maar dat was heel erg

werkgroep veel over gehad. En het blijft

ben we ook in overleg met de teamleiders

menten een check gedaan bij de CCR. Dan

We hebben in twee weken tijd Teams

spannend.

zoeken.

gedaan.

ging het vooral over de communicatie.

geïntroduceerd en een goed werkend
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quenties. Dat geldt ook voor de teamleiders die de vertaalslag moeten maken en

door kon het zwembad openblijven.

Hoe hielden jullie verbinding met de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad
van Toezicht en het Management Team?

en ouders.

voor de (persoonlijk) begeleiders die alles
in de praktijk brengen voor onze cliënten

De opname wordt stopgezet. Mooi dat
deze werkgroep met zoveel inzet helpt
tijdens deze crisis.
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INTERVIEW

MET RICK
BRINK

Wie is Rick
Rick (35) werd landelijk bekend als
minister van gehandicaptenzaken.
Daarvoor was hij onder andere
HR-adviseur. Momenteel is hij in
te huren als ‘inclusie adviseur’ en

Dylan Eilander

hij is Directeur Belangenbeharti-

(Cliënt Het Groene Erf)

ging bij Stichting Studeren &
Werken op Maat. Rick is geboren

Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
Ik kan veel leren bijvoorbeeld, rijden met
de gazonmaaier en het kloven.

met een vorm van broze bottenziekte, osteogenesis imperfecta.

Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Meer activiteiten zoals een
voetbaltoernooi en bowlen.

Als minister van gehandicaptenzaken kwam hij op voor de ongeveer 2
miljoen mensen in Nederland met een beperking. Met mijn 1.93 meter ben
ik bijna een meter langer, maar tijdens een Zoomgesprek zie je daar niks
van. We zijn gelijk. Dát is precies waar Rick -ook na zijn ministerschapvoor gaat: een inclusieve samenleving waar mensen met een beperking
gelijke kansen hebben en écht mee kunnen doen. Redenen genoeg om
met hem in gesprek te gaan over ons werk bij de Parabool.

We hebben het bij de Parabool nogal eens
over dromen. Wat is jouw droom?

het normaal gaan vinden dat sommige

Zelf heb ik niet echt idealen of dromen.

passende plek vind binnen onze samen-

Ik ben nu bezig met een eigen huisje.

leving.

Dat heb ik net gekocht. Ik hoop dat het

met mijn werk en met mijn gezondheid.

Heb je als minister van
gehandicaptenzaken hier iets aan bij
kunnen dragen?

Dus persoonlijk heb ik eigenlijk geen

Zeker! We hebben onder andere een

droom meer.

samen-speelakkoord ondertekend. Dit

Als ik kijk naar de doelgroep is het mijn

houdt in dat iedere gemeente een speel-

droom dat we meer gaan kijken naar

tuin gaat krijgen waar kinderen met- en

de talenten van deze mensen. We zien

zonder beperking samen kunnen spelen.

mensen met een beperking te veel als

Een ander speerpunt was de inclusieve

zorgvragers. Het zou mooi zijn als we

arbeidsmarkt. De ambitie: 1000 extra

de mooiste plek wordt op aarde, daar doe
ik mijn best voor. Ik ben blij hoe het gaat
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Jesper Zweers

mensen wat anders zijn en iedereen een

"We zien
mensen met
een beperking
te veel als
zorgvragers"

(Begeleider Het Groene Erf)
Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
De gemoedelijkheid binnen de organisatie,
er zijn korte lijntjes en 'ons kent ons'.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Lastig. Ik kan me wel vinden in het
antwoord van Dylan.
Activiteiten zijn altijd leuk!
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om wat meer afgeschermd te zitten,

muntjes te tellen, dan moet je daar

samen met kinderen die ongeveer

gewoon het geduld voor opbrengen.

dezelfde hulpvraag hebben. Zo heb je

Maar als ik kijk naar de verstandelijk

Dat zijn mooie voorbeelden over wat de
samenleving kan doen om het voor onze
doelgroep makkelijker te maken om mee
te doen. Wat zouden wij als organisatie
hier nog aan bij kunnen dragen?

gehandicaptenzorg denk ik dat het ook

Jullie moeten niet alleen zorgen voor

goed is als mensen gestimuleerd worden

mensen, maar ook zorgen dat de mensen

om naar buiten te gaan, waar mogelijk de

verder komen. Dat doen jullie in de ge-

maatschappij in.

handicaptensector al fantastisch, maar

ook mensen die in hun eigen beschermde
omgeving willen wonen en werken. Tot
op zekere hoogte moeten mensen doen
wat ze denken dat goed is voor henzelf.

er ligt ook nog wel een uitdaging. En die

geweest met de beeldvorming over men-

Je zet je altijd enorm in voor een inclusieve samenleving. Waar ben je zelf tegenaan
gelopen in je leven?

sen met een beperking. Daarvoor hebben

Ik heb natuurlijk een hele zichtbare

we de koffer van Rick gelanceerd. In

beperking. Het gaat bij mij letterlijk en

Het lastige voor onze doelgroep is ook dat
ze niet zoals jij een HR-adviseur kunnen
worden. Ze snappen veel dingen niet en
komen mede daardoor lastig mee in de
samenleving.

deze koffer zitten allemaal mensen met

figuurlijk over drempels. Kan ik ergens

Toch denk ik dat dat het voor deze

talenten, die toevallig ook een beperking

wel of niet naar binnen? Toen ik net met

doelgroep met name lastig is, omdat hun

hebben. Die koffer gaan we droppen bij

een baan begon en ik maakte een keer

zorgvraag niet meteen duidelijk is voor

alle mediaredacties in Nederland. Ook in

een foutje, waren er weleens wat twijfels

stageplekken voor studenten met een
beperking. Daarnaast zijn we ook bezig

Hoe zouden wij als maatschappij dicht bij
de doelgroep kunnen komen?

uitdaging ligt ook deels bij de overheid.

Door de doelgroep vaker tegen te komen

een inclusieve samenleving willen, maar

Ik ben zelf oom van 3 kinderen. Deze

dat moet wel allemaal georganiseerd

kinderen gaan heel normaal om met

worden en daar horen ook knaken bij.

De overheid schreeuwt heel hard dat ze

mensen die in een rolstoel zitten, want
ook. Als we de doelgroep tegenkomen op

Bedoel je dat we onze doelgroep wel wat
meer mogen uitdagen om mee te doen?

ons werk, in de winkel en op de sportclub,

Soms kan je misschien iets meer uit

dan gaan we het vanzelf normaal vinden.

mensen halen. Maar dat is lang niet altijd

dat zijn ze gewend. Zo werkt ons brein

ga niets zeggen over de liefde en toerus-

de samenleving. Als ik ergens binnen-

Hoe zouden we als maatschappij aantrekkelijk kunnen zijn voor onze doelgroep?

die is echt fantastisch. Misschien kunnen

over mij omdat ik toch een afwijkend

kom met mijn rolstoel, dan is het heel

gemaakt. We hebben heel actief meege-

uiterlijk heb. Maar dat is eigenlijk ook wel

voorspelbaar en duidelijk wat er moet

voor de talenten van deze doelgroep. Als

cliënten af en toe iets meer aangespoord

dacht over de plek van mensen met een

alles hoor. Als je mij ziet, dan zie je een

gebeuren. Met jullie doelgroep is dit veel

wij daarvoor open staan, dan gaan men-

worden tot actie.

beperking in de 1,5 meter samenleving.

kleine man in een grote rolstoel. Maar als

minder voorspelbaar en dat maakt het

sen met een beperking zich wat meer se-

ik mijn mond opentrek, dan verandert het

lastiger.

nang voelen, wat relaxter. Ik kom zelf uit
Hardenberg. Daar hebben we altijd een

Bedankt voor dit leuke gesprek! Wil je nog
iets kwijt?

Een deel van onze doelgroep zit er ook
niet altijd op te wachten om de samenleving in te gaan. Deze kan voor hen veel te
bedreigend of onduidelijk zijn.

feestweek. Er is dan ook een feestmid-

Ik kom om verschillende redenen regel-

dag voor mensen met een verstandelijke

matig in contact met organisaties uit

beperking, tegelijk met een bedrijven-

de gehandicaptenzorg en ik vind jullie

competitie. Als het feest aan is, dan zie je

toewijding echt fantastisch. Ook als ik

Dat is zeker waar. Kijk maar naar de

die twee groepen samen feesten. Dat is

kijk naar jullie site. Ik zie mooie beelden

Dat ik denk wel. Veel mensen vinden

discussie over passend onderwijs. Er zijn

de samensmelting die je graag wilt.

van de doelgroep. Daarin zie ik een grote

naar de participatie van deze mensen,

het misschien wat moeilijker om met

argumenten te bedenken waarom het

De LVB doelgroep heeft vaak een niet

mate aan integratie. Ook vind ik het mooi

dan hebben we echt nog wel wat te doen.

die doelgroep om te gaan, in te schatten

goed is om kinderen met een bijzondere

zichtbare beperking.. Begrip is daarbij

dat de video is ingesproken door jullie

Dan denk ik aan werkplekken, vrije tijd,

wat deze doelgroep wel kan en niet kan.

hulpvraag mee te laten doen met kinde-

heel belangrijk. Als er iemand voor je

doelgroep. Mooi om te zien dat het mét

maar ook aan mobiliteit. Daar hebben we

Terwijl het vaak een hele enthousiaste

ren zonder deze hulpvraag. Maar er zijn

bij de kassa staat met een verstande-

de mensen is gemaakt, i.p.v. dat het óver

nog wel een klus te klaren.

doelgroep is.

ook kinderen die het juist heel fijn vinden

lijke beperking en hij staat secuur alle

de mensen gaat.

Ik denk dat we het binnen de gehandi-

eens kom, zie ik een enorme bevlogen-

Wij, als Parabool, ondersteunen mensen
met een verstandelijke beperking. Is
inclusiviteit voor deze doelgroep niet veel
ingewikkelder?

heid en hulpvaardigheid. Maar als je kijkt

captenzorg aardig goed geregeld hebben.
Als ik kijk naar de instellingen waar ik wel
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Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Ik zal graag meer rondleidingen willen
geven op de werkplek om te laten zien wat
wij maken en doen.

ting die jullie hebben voor het vak, want

de coronatijd hebben we echt wel impact

beeld al snel.

Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
De leiding van de Parabool vind ik leuk
en ze luisteren naar mijn wensen!

hoor. Ik moet opletten wat ik zeg, want ik

Ik denk dat we echt open moeten staan

Wat vind je dat er goed gaat in Nederland
en wat zou nog beter kunnen?

Lyon

(Bewoner van Te Passe)

Irene Ramaker

(Teamleider Ambulante dienstverlening)
Wat vind je aantrekkelijk
aan de Parabool?
Dat we zeggen wat we doen en doen wat
we zeggen, de beschreven kernwaarden zit
in onze ‘Parabool genen' en die zie je echt
in alle lagen van de organisatie terug.
Waardoor kan de Parabool nog
aantrekkelijker worden?
Versterken van de communicatie met onze
interne en externe stakeholders, ons meer
profileren op de arbeidsmarkt.
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DE PARABOOL
INNOVEERT IN
2020

Uitleen:
Leen je
Robot op
Maat

Door innovatie halen we de toekomst dichtbij en maken we de zorg
aantrekkelijker. Ook in 2020 hebben we veel mooie projecten en producten
omarmt. Hier konden we vroeger alleen maar van dromen. Laat die
toekomst maar komen!

Harms
Escape Room

uitproberen om te kijken of het
echt past bij de hulpvraag. Achter
de schermen is er hard gewerkt

We willen medewerkers op een laag-

aan de voorbereidingen voor een

drempelige manier kennis laten maken

uitleendienst. Op Maat Schalkhaar

structuur en zorgen voor meer eigen

met de mogelijkheden van zorgtech-

gaat samen met de cliënten de uitleen

Spend Cloud Proactive

regie bij de cliënt. MijnEigenPlan werkt

nologie. Daarom is de mobiele Escape

beheren. Voorbeelden van wat je kunt

met pictogrammen, foto’s en kan

Room ontwikkeld die ingezet kan worden

lenen: Robotkat, Cosmo knoppen,

activiteiten uitspreken. Het digitale

binnen alle locaties van de Parabool. De

Moofy beweegstick, Inmu relax kussen

informatiebord hangt op een centrale

Escape Room is een speelse leerervaring

en nog veel meer!

plek waar cliënten en begeleiders vaak

waarin het draait om persoonlijke zorg

In Teams vind je je agenda waar

De hele dag in de weer met het begeleiden

zijn en heeft een touchscreen.

en de inzet van technologische toepas-

GESCHIKT VOOR: Iedereen binnen

singen.

de Parabool kan gebruik maken van

De meeste afspraken en
teamoverleggen vonden in 2020
digitaal plaats. Hiervoor maken we
gebruik van Microsoft Teams.
je belafspraken in kunt plannen

van cliënten, overleggen met collega’s,

Via de App kunnen cliënten samen met

NCare is een App voor digitaal medica-

en anderen kunt uitnodigen voor

planningen en zorgtaken. Het goedkeuren

begeleiding een duidelijke en visuele

tiebeheer. Via NCare kun je medicatiege-

afspraken.

van digitale facturen en/of het coderen van

dagstructuur opzetten en werken aan

GESCHIKT VOOR: Helaas door corona

gevens inzien van cliënten. De App wordt

Tijdens overleggen kan iemand het

pintransacties in Spend Cloud staat dan

doelen.

nog niet in gebruik, zodra dit kan voor

gebruikt door woonlocaties en onder-

scherm delen zodat je bij elkaar

vaak niet boven aan je lijstje en gebeurt

Ook biedt MijnEigenPlan de optie

alle teams.

steunt bij het aftekenen en bestellen van

kunt meekijken. Ook kun je via een

veelal wanneer er tijd over is en als er

hulpjes. Dit is een stappenplan om je

medicatie. Papieren lijsten zijn niet meer

groepschat berichtjes aan elkaar

een computer in de buurt is. De Spend

te helpen herinneren aan verschillende

nodig, gegevens zijn altijd up-to-date.

sturen.

Cloud App van Proactive is sinds enige tijd

stappen die je moet doen, bijvoorbeeld

beschikbaar voor elke werkmobiel van de

bij het aankleden of opdrachtjes bij de

Parabool. De App biedt medewerkers de

dagbesteding.

Met de App heb je ook direct het Farmacotherapeutisch kompas bij de hand.

Vaak wil je eerst een toepassing

Het informatiebord en de App bieden

Teams
NCare

MijnEigen
Plan

GESCHIKT VOOR: Alle medewerkers.

de uitleen. Medewerkers doen de
aanvraag.

mogelijkheid om onderweg of thuis op de
GESCHIKT VOOR: Op dit moment alleen

bank boekingen te coderen, te voorzien

GESCHIKT VOOR: Alle cliënten, zowel

voor medewerkers van woonlocaties.

van gescande bonnen of digitaal facturen

kind, wonen, werken en ambulant.

NCare wil in de toekomst ook mogelijkhe-

te beoordelen. Zodra je de App opent zie je

den bieden voor dagbestedingslocaties.

gelijk welke acties er voor je openstaan en
wat er van je wordt verwacht. Handig toch?
GESCHIKT VOOR: Alle medewerkers.
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CREATIEF IN HET HOUDEN
VAN CONTACT MET OUDERS
EN KINDEREN

Intranet
Het verouderde intranet was toe
aan een opfrisbeurt. En die kwam
er! Via het nieuwe intranet vind
je de laatste nieuwtjes, maar ook

Belevingsruimte
de Schure
Vanuit de Schure hebben we met Calms-

de Apps/systemen die je vaak

Corona was voor iedereen wennen, ook op het ODC,

gebruikt in één overzicht.

voor ouders en medewerkers. Maar het negatieve van

Met de zoekbalk bovenin vind je
alles wat je niet direct in je scherm
ziet.
GESCHIKT VOOR: Alle medewerkers.

paces en Universiteit Twente samenge-

corona werd omgebogen naar iets positiefs. Er werd

Parabool
store

zo veel mogelijk contact gehouden met kinderen en
ouders.

Gelukkig mocht het ODC de hele periode open blijven. Dit was

werkt om technologische toepassingen
voor EMB-cliënten te ontwikkelen. Hier

De Parabool heeft een eigen Appstore

best bijzonder omdat veel andere locaties van de Parabool

is een hele mooie belevingsruimte uit

genaamd Parabool store. De Parabool

helaas tijdelijk moesten sluiten. Alle collega’s van het ODC

ontstaan. Cliënten kunnen hier tot rust

store is toegankelijk voor medewerkers

stonden 100% achter dit besluit en waren blij om ouders te

komen door tussen de wolken te zweven

en vind je als App op je mobiele

kunnen ontlasten en de goede zorg te kunnen blijven verlenen

of ze maken een virtuele boswandeling.

werktelefoon of tablet. Je kunt de App

aan de kinderen. Op sommige groepen waren er veel

Andere cliënten kijken graag naar de

herkennen aan het Parabool logo.

afmeldingen, op andere groepen een volle bezetting.

GESCHIKT VOOR: Voor alle medewerkers

Voor zowel ouders en medewerkers waren het spannende

bubbelwand. Of ze spelen samen een
spelletje met de bewegende plaatjes op
de grond. Voor iedereen wat leuks of

tijden en dat zijn het nog steeds. Onderstaande dilemma’s

relaxed te doen!

waren dagelijks onderwerp van gesprek:
• Hoe maak je in deze moeilijke tijd als ouders de juiste

GESCHIKT VOOR: locatie de Schure en
evt. omliggende locaties.

beslissingen voor je (kwetsbare) kind?

ECD

• Is het veilig genoeg op het ODC voor mijn kind?

Na de eerste lockdown kwamen er steeds meer kinderen op het

• Bij welke klachten moet mijn kind thuisblijven en hoe ga ik

ODC. Op sommige groepen konden we maatregelen ook ombui-

dat oplossen als ik ook naar mijn werk moet?
• Hoe zorg je er als medewerker voor dat je veilig genoeg kan

Het Elektronisch Cliënt Dossier blijft in
ontwikkeling. Meer formulieren zijn in

werken met de kinderen?
• Hoe lossen wij het als ODC op als er veel collega’s ziek zijn?

het ECD opgenomen en ook digitaal te

46 • Kwaliteitsrapport

gen tot iets positiefs, zoals het handen wassen bij binnenkomst.
Hier maakten we een gezellige activiteit van. Er werd een liedje
aangezet over handen wassen en dit werd een mooie 1-op-1
activiteit. Doordat het liedje dagelijks terugkwam, gingen de
kinderen het herkennen en genoten ze er steeds meer van.

ondertekenen. Het ECD is in gebruik voor

Gelukkig heeft de coronatijd ook iets moois gebracht, mede-

alle cliënten.

werkers werden steeds creatiever in het, op een andere manier,

Afgelopen jaar zijn er ook nog andere leuke activiteiten gedaan.

contact onderhouden met ouders en kinderen. Zo probeerden we

Zo hebben we een springkussen gehuurd en twee dagen volop

GESCHIKT VOOR: Alle geautoriseerde

wekelijks te videobellen met de kinderen die thuis bleven en stuur-

gebruikt met de zorggroepen. De kinderen vinden het een hele

medewerkers.

den we filmpjes met tips en activiteiten voor ouders om thuis te

belevenis op het springkussen. Het is echt een feestje voor ze,

doen met hun kind. Dit werd allemaal erg enthousiast ontvangen.

omdat ze op een andere manier hun eigen lijf kunnen ervaren.
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“DIT IS DE
PARABOOL,
PASSEND”

Tips

Tops
1.

1.

‘Eenzaamheid cliënten’ en ‘werkdruk personeel’:

maatregelen. Mooie voorbeelden die dat laten zien.

met voorbeelden beschrijven hoe we hier aan willen

Bijvoorbeeld de aangepaste persconferentie.

werken of hebben gewerkt.
2.
3.

De Parabool zoekt naar maatwerk in generieke

2.

Leuke en concrete voorbeelden over innovatie.

Omvang van het rapport is vrij uitgebreid. Kijk

Ook de kleine stukjes van medewerkers en cliënten:

kritisch wat er mogelijk uit kan, of korter.

verfrissend.

Maak de lerende lijn wat nadrukkelijker. Waar komen

3.

we vandaan? Wat hebben we gedaan en waar gaan

Een leuk en goed interview met Rik Brink. Het is een
waardevolle toevoeging.

we naartoe?

Hoe gaan we met elkaar in gesprek over het concept kwaliteitsrapport
dit jaar? Het werd een digitale bijeenkomst met leden van de Centrale
Cliëntenraad, de ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en het

Vertellen

management team. We gingen met elkaar in gesprek om inzichten te delen
en verbetervoorstellen op te halen.

We kijken terug op een waardevolle themamiddag.
Een mooie samenstelling van de groep waardoor we uit
verschillende invalshoeken hebben gekeken naar kwaliteit
en het kwaliteitsrapport.

vertellen. We bespraken lastige dilemma’s, prikkelende

We zien cliënten te veel als zorgvragers. (Deze stelling
is gebaseerd op het interview met Rick Brink)

stellingen en er werden tips en tops opgehaald.

Dit wordt door de aanwezigen niet herkend bij de Parabool.

Allereerst keken we naar de verhouding tussen tellen en

Tellen

29%

71%

Onze ondersteuning is gericht op het vergroten van zelfstan-

Wat zien jullie als de grootste corona dilemma’s/
uitdagingen in het afgelopen jaar?

digheid. Vanwege een beperking is er hulp nodig, dus ligt er een

• Veiligheid versus kwetsbaarheid. Het was zoeken naar de

passende zorg aanbieden. Zorgen vanuit de belevingswereld

zorgvraag. Het is zoeken naar een balans tussen eigen regie en

juiste maatregelen en middelen. Zoals het beperken van

van de cliënt versus realiteit organisatie. Groepsbelang versus

bezoek en het in huis hebben van voldoende persoonlijke

individueel belang.

beschermingsmiddelen.
• Dichtbij versus afstand houden. Ons houden aan de landelijke
maatregelen, maar toch blijven werken vanuit de bedoeling.
• Belastbaarheid medewerkers. Wat doet het werken tijdens

Voor onze doelgroep is een 100% inclusieve
samenleving niet haalbaar. (Deze stelling is gebaseerd
op het interview Rick Brink)

de coronacrisis psychisch en fysiek met medewerkers? Hoe

Wanneer is het 100% inclusief? Het suggereert 100% meedoen.

kunnen we goed voor medewerkers en cliënten zorgen?

Dat is inderdaad niet haalbaar. Het gaat om het beantwoorden
van de vraag ‘wat is goed voor deze cliënt?’. Begeleiding is een
‘hulpmiddel’ voor het bereiken van inclusiviteit.
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SAMENVATTEND
BEELD
stonden, hebben we niet kunnen

opzet voor de kwartaalrapportage en het

jaren ervaring opgedaan met het

realiseren, zoals het opstarten van het

ontwikkelen van dashboards.

kwaliteitskader in onze sector.
Het huidige kwaliteitskader loopt

In het kwaliteitsrapport 2019 hebben we veel verbeterpunten benoemd. Zeven punten
uit de lijst van 25 lopen door in 2021. De overige 18 zijn gerealiseerd.
ed
go
at

dit k
an

droom
ijn
…
m
ik…

ter
be

Inmiddels hebben we een aantal

Verbeterpunten voor 2021
dit
ga

André Leferink, bestuurder

strategieproces.
We dagen medewerkers uit om met
elkaar kritisch te kijken naar mogelijk-

zaken gebracht. Cliënten en medewer-

heden om de productiviteit te verhogen,

al is aangegeven dat dit kader

kers hebben versneld ervaring opgedaan

bijvoorbeeld door het combineren van

Aanpassingen maken of alternatieven

zal worden gecontinueerd. De

met digitale hulpmiddelen, wonen en

wonen en dagbesteding, het evalueren

zoeken voor Mijn Cirkel, zodat deze voor

werken zijn dichter bij elkaar gekomen,

van de formatie, het inzetten van Mijn-

oudere cliënten, cliënten die zelf geen

thuiswerken is ‘gewoon’ geworden en kan

EigenPlan en door digitaal te vergaderen

input kunnen geven, of cliënten die het te

bijdragen aan efficiënter werken. Het le-

met Teams. Daarnaast willen we teams

kinderachtig vinden beter bruikbaar wordt.

ren omgaan met medische hulpmiddelen

met elkaar in gesprek laten gaan over

Het helpt ons om te komen tot

en op een andere wijze leren kijken naar

inhoudelijke vraagstukken zoals bijvoor-

kwaliteitsverbetering en formuleren

cliënten doordat bijvoorbeeld de dagbe-

beeld het inzetten van onvrijwillige zorg.

bouwstenen uit het kwaliteitskader
zijn voor ons nog steeds de basis
voor onze benadering van kwaliteit.

van leerpunten.

steding op de woonlocatie plaatsvond.

Het bespreken van een nieuwe

wordt afgerond in mei 2021. Daarna

meerjaren strategie is verplaatst

start de 2e fase van beschrijven.

naar 2021. We vinden het belangrijk

Voldoende gekwalificeerde

2020 heeft ons ook een aantal positieve

van 2017 tot 2022 waarbij nu

Project functiehuis: de 1e fase

medewerkers behouden door o.a.
scholingsmogelijkheden, nieuwe
medewerkers aantrekken met
arbeidsmarkt communicatie.

om met veel betrokkenen hierover in
gesprek te gaan. Dit paste niet in het
de situatie van het afgelopen jaar.
Verbeterpunten vanuit
cliënttevredenheidsonderzoek 2020.
Kinderen: Vervoer; Individuele
aandachtspunten en wensen.
Ambulant: Eenzaam voelen in woning;

Aanpak werkdrukbeleving,

Nieuwe dingen leren van begeleider;

aandachtspunt vanuit zowel CTO als

Persoonlijke wensen.

Zorgpunt in de organisatie zijn de resul-

MTO, door het voortzetten van een

In 2020 hebben we gemerkt dat de

taten vanuit financieel perspectief. De

leerlijnen die in voorgaande jaren in gang

bedrijfsvoering zal in 2021 en volgende

aantal acties die al zijn gestart en

Collega’s en cliënten zijn voorbereid

Vanuit de PDCA-cyclus (Plan- Do-

zijn gezet hun vruchten beginnen af te

jaren nadrukkelijk aandacht vragen

nieuwe projecten: aanbod Joyfulness

op de eventuele gevaren van social

Check- Act) maken we de cirkel rond.

werpen. De inzet van Mijn Cirkel maakt

om de continuïteit veilig te stellen met

Met name door het effect te laten zien

dat cliënten nadrukkelijk betrokken zijn

een rendement van 1,5%. Daarbij willen

van de verbeteracties van voorgaand

bij kwaliteit, door in een gelijkwaardige

uiteraard het hoge niveau van cliënt- en

jaar en welke thema’s voor het komen-

dialoog hen te bevragen en te laten par-

medewerker tevredenheid behouden.

de jaar zijn benoemd: de Tips en Tops

ticiperen. Hierdoor blijven we dicht bij de

vanuit de visitatie, audits, certificering

wensen en verwachtingen van de cliënten.

en CTO. Maar ook de rapportages van

Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik

Blooming Culture teamsessies,
functiehuis en digicoaches.
Daarnaast is er voor medewerkers
in het kader van corona de
mogelijkheid om psychische
ondersteuning te krijgen.

maken iedereen te danken voor zijn/haar

clientvertrouwenspersonen, klachten en

Er zijn ook mogelijkheden gezocht in het

inzet en bijdrage zodat ondanks de

Door nieuwe opzet kwartaalrapportage

MIC-meldingen dragen hieraan bij.

gebruik van de cirkel bij de reflectie van

moeilijke omstandigheden wij erin

focus houden op doelen en projecten. De

2020 wordt toch gekenmerkt als het jaar

de individuele medewerker naast het

geslaagd zijn de kwaliteit van dienstver-

verbeterpunten zijn voor een groot deel

van corona. Dit heeft veel gevraagd van

gebruik van het teamreflectiespel.

lening op hoog niveau te houden. Flexibel

ook als doelen benoemd in het jaarplan.

cliënten, verwanten en medewerkers.

Zoals al aangekondigd in het vorige kwa-

in te spelen op veranderende omstandig-

Hiermee zijn de ontwikkelingen goed te

Daarnaast heeft het ook zijn effect gehad

liteitsrapport, is de combinatie van tellen

heden en situaties. We zijn zoveel moge-

volgen.

op de doelen voor dit jaar. Een aantal

en vertellen steeds meer zichtbaar. Dit is

lijk dichtbij gebleven en met enorme inzet

ontwikkelingen, die voor 2020 op de rol

gebeurd door te werken aan een nieuwe

samen de schouders eronder gezet.
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Eenzaamheid krijgt aandacht door het
project ‘zin in mijn dag’ te verbreden
binnen de organisatie en zal ook in
het project ‘inspraak van cliënten

media en kunnen zo veilig mogelijk
plezier beleven aan social media.
Hierbij wordt de input vanuit de
visitatie gebruikt.

versterken m.b.v. empowerment’ een
gespreksthema zijn. Ook kijken we naar
de juiste balans tussen nabijheid en
afstand en verkennen we de duiding van
het begrip eenzaamheid.

Blijvende aandacht
voor medicijn
veiligheid.

Het ‘goede’
uit de coronaperiode
vasthouden.
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