Veerkracht
KWALITEITSRAPPORT 2021

deparabool.nl

Een leven
lang leren

Verhalen
vol veerkracht
Kwaliteitsrapport 2021 • 1

H

Voorwoord

Inhoudsopgave:

n
an

Cliënttevredenheidsonderzoek
Wonen in 2021 - 10

e ke

Minder
eenzaamheid - 12
De droom
van Sam - 23

Redactie:

Ga er maar aan staan. Veerkracht tonen met
autisme, een verstandelijke beperking of een

Een leven
lang leren - 32

hechtingsstoornis. Veerkracht opbrengen is
voor iedereen een uitdaging, maar misschien
nog wel meer voor onze cliënten. Want in
hun rugzakje zit meestal niet een extra
voorraadje veerkracht.

Hanneke (Cliënt Deventerstraat):

Veerkracht is een woord met meerdere,
uiteenlopende betekenissen: Veerkracht is
het vermogen om te herstellen van stress en
tegenslagen, ook is er Veerkracht als je

Ga er maar aan staan. Werken op de groep. Aandacht,

4 Onze organisatie in 2021

21 Onze cliënten in 2021

31 Onze medewerkers in 2021

nabijheid, zorg en duidelijkheid geven. Inspireren,

6 Corona onder de loep

22 De droom van Wieke

32 Een leven lang leren

confronteren, motiveren en rapporteren. Risico’s in de

7 Ontwikkelingen en projecten

23 De droom van Sam

38 Digicoaches
40 Wat gaan we doen in 2022?

ogen kijken en thuis met het restje energie de pet opzet-

10 CTO wonen 2021

24 De droom van Marcel

ten van vader, vriendin, mantelzorger of thuisonderwijzer.

12 Minder eenzaamheid

25 De veerkracht van Maureen

14 Vijf vragen aan een apotheker

27 Wet zorg en dwang (Wzd)

16 De Parabool in cijfers

28 De cliëntenraad is in beweging

41 Terugblik themabijeenkomst

30 Wat gaan we doen in 2022?

43 Samenvattend beeld

emotioneel stabiel bent.
Ga er maar aan staan. Met z’n allen door een crisis die
In het dagelijks leven proberen we mentale en vitale

toch wat langer duurde dan gedacht. We zijn eraan gaan

18 Strategie

Veerkracht te behouden, of te herwinnen.

staan. Met vallen en opstaan. Soms gingen we zitten,

20 Wat gaan we doen in 2022?

Mensen met een sterke Veerkracht laten zich niet snel

maar we staan nog overeind. Misschien krijg je een
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te zien in dit kwaliteitsrapport. Een crisis kan een hoop
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kunnen je helpen om Veerkracht te ontwikkelen.
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Veerkracht helpt: maar is geen tovermiddel.

Samen blikken we terug op onze kwaliteit in 2021.
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Gewoon maakt ons bijzonder
Ieder mens wil zijn of haar wensen en dromen verwezenlijken.
De Parabool biedt hierbij ondersteuning aan mensen met een verstandelijke
beperking. Dit doen wij in kleinschalige woningen en werkplekken óf gewoon
thuis. De ondersteuning richt zich op de cliënt en zijn sociale omgeving.
Iedereen met een verstandelijke beperking, met alle soorten vragen, jong en
oud, is welkom bij de Parabool.
Wij zíen ieder mens en willen ieders eigenheid koesteren. Juist in deze
diversiteit komt ieder mens goed tot zijn recht. Dit vraagt om veerkracht en
maatwerk. Hierdoor kunnen onze cliënten groeien in zelfstandigheid, zich
ontplooien in de samenleving en daar energie van krijgen. Plezier in het leven
en een plezierig leven.
Als mensgerichte organisatie hebben wij, net als een parabool, één
brandpunt: het leven van onze cliënt. Samen kijken we naar mogelijkheden en
talenten. Samen zorgen we voor een passende leefomgeving waar aandacht
is voor wonen, werken, zorg en vrije tijd.
Wij zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé organisatie in Salland die
mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt een volwaardige plek
in de samenleving te vinden. Daar zijn we voor!

Gewoon maakt ons bijzonder
aandacht geeft groei
écht zien is pas persoonlijk
samen is er zijn
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Wij blijven vooral gewoon doen wat we al deden; en we gaan verder.
Aansluitend bij de continu veranderende maatschappij en nieuwe vragen.
Wij zoeken daarbij actief naar samenwerking: met elkaar en buiten
de Parabool.
Dit maakt ons gewoon zijn bijzonder. Samen ontwikkelen wij;
nu en in de toekomst.

Kwaliteitsrapport 2021 • 5

Aanpak kwaliteitsrapport
Het maken van dit kwaliteitsrapport is ieder jaar weer
een spannende zoektocht. Welke informatie moeten
we delen en welke willen we delen? Hoe houden we
de balans tussen tellen en vertellen en hoe maken
we een rapport dat aantrekkelijk is om te lezen met
voldoende inhoud?

ONTWIKKELINGEN
EN PROJECTEN

Via de teams halen we de ‘mooie’ verhalen op. Ver-

Erve Steenbrugge

halen die laten zien hoe we bij de Parabool werken,

De plannen voor de realisatie van deze locatie zijn in 2021

wat we belangrijk vinden. Het rapport dwingt ons om

bijgesteld. De nadruk is gelegd op een goede inhoudelijke

stil te staan bij wat onze missie is, hoe we hieraan

beschrijving van de beoogde doelgroep. Voor de beschreven

hebben gewerkt en wat we nog beter kunnen doen.

doelgroep van zeer ernstig meervoudig beperkte cliënten, (Z)

Het rapport geeft ook een beeld van de tijd waarin

EMB, is op landelijk niveau veel aandacht en er is aanvullende

we nu leven, de kansen en bedreigingen waar we als

financiering mogelijk. Eveneens is er onderzoek gedaan naar

organisatie mee te maken hebben.

de voorwaarden voor de huisvesting en ondersteuning van
deze groep.
Eén van de genoemde risico’s is het werven van nieuwe medewerkers. Hier zal fors op ingezet moeten worden. Ook zal geke-

Nieuwbouw

ken worden naar het gebruik van aanvullende (technologische)

De panden van de GooijerMarke, de Kleurmeesters en het

Corona onder de loep

Teruggekeken
Tijdens de interne audit gesprekken is teruggekeken op de

middelen om het werken efficiënter te maken. De financiering

Service Bureau voldoen niet meer aan de minimale eisen.

Cliënten, verwanten en medewerkers hebben ook in 2021

coronaperiode: wat ging goed? Waar ben je trots op? Etc.

in combinatie met het hieronder genoemde nieuwbouwproject

Daarom is eerder besloten om plannen te ontwikkelingen

de gevolgen van de corona pandemie aan den lijve onder-

Een aantal bevindingen vanuit verschillende teams:

Brederodelaan, verdient een goede financiële analyse voor de

voor een nieuwbouwlocatie. In 2021 zijn hierin een aantal

vonden. Als organisatie hebben we steeds gekeken hoe we

Corona heeft veel impact op bewoners gehad. Na versoe-

gehele organisatie. Deze financiering is een essentiële en

concrete stappen gezet. De genoemde panden zijn verkocht

de maatregelen zo goed mogelijk konden vertalen naar alle

pelingen kwamen er weer strengere maatregelen. Dit was

doorslaggevende factor in de definitieve besluitvorming.

en aan de Brederodelaan, waar eens ODC ’t Lantaarntje

betrokkenen. De coronawerkgroep is nog steeds actief om

soms moeilijk vol te houden. Met name maatregelen die

Eind 2021 is de businesscase ter advisering voorgelegd aan

stond, zal een nieuw pand gebouwd worden. En ja, er stond

dit voor elkaar te krijgen samen met alle collega’s. Daarbij

het vaste patroon en ritme verstoren waren moeilijk uit te

de medezeggenschap en ter bespreking in de auditcommissie

een pand, maar dat is in het najaar gesloopt.

zijn wij geholpen door de berichtgeving vanuit de Vereniging

leggen. Er wordt ook melding gemaakt van een bewoner

en de commissie Kwaliteit & Veiligheid, zodat de Raad van

De voorbereidingen voor de verhuizing van de wasserette

Gehandicaptenzorg Nederland, VGN.

die depressieve klachten heeft gekregen. Hier is externe

Toezicht in december hierover heeft kunnen spreken.

naar een andere locatie zijn in volle gang.

begeleiding voor ingezet.
Als positief gevolg wordt benoemd dat het aanbieden van

Verbeterpunt 2020

dagbestedingsactiviteiten op de woonlocatie voor een aantal

Uit recent onderzoek, dat in het kader van de regio-

cliënten goed is bevallen en daarom ook is gebleven. Andere

plannen is uitgevoerd, blijkt opnieuw dat de vraag

Het goede uit de coronaperiode vasthouden.

begeleiders bedenken alternatieve activiteiten. Bijvoorbeeld

naar passende huisvesting de komende jaren zal

De coronacrisis laten we het liefst zo snel mogelijk

het project ‘zin in mijn dag’ en ‘de wensenboom’. Onze am-

toenemen. Er is sprake van een stijgende zorgvraag

achter ons. Toch zijn er ook goede dingen die we uit

bulante begeleiders hebben creatieve oplossingen gezocht

en van spanning op de woningmarkt. De toename

deze periode vast willen houden. Verspreid door dit

om te blijven begeleiden, zoals wandelend begeleiden.

van de zorgzwaarte en de vraag naar meer verpleeg-

magazine geven medewerkers en cliënten antwoord

Het vergaderen via teams is wel efficiënter maar minder

zorg stellen andere eisen aan onze organisatie en

op de vraag welke goede dingen ze vast willen

persoonlijk. De teams met wie is gesproken geven vooral

faciliteiten op onze locaties, doordat er nieuwe

houden.

aan trots te zijn, omdat ze het met elkaar steeds weer voor

cliënten instromen die meer verzorging nodig hebben.

elkaar hebben gekregen.

Bron: Jaarplan 2021 de Parabool
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Onderzoek

Zorgmonitor

Bij Schuilenburg heeft de jaarlijkse tussentijdse audit plaats-

Door de operationalisering van de zorgmonitor is het mo-

gevonden in het kader van Certificering in de zorg. Ook hier

gelijk voor teamleiders om actueel de voortgang te volgen

werden zelfs in coronatijd mooie resultaten zichtbaar. De

op de gedefinieerde KPI’s (Kritische Prestatie Indicator) en

ontwikkelpunten worden uitgezet in een plan van aanpak

het verschil tussen norm en realisatie. Oftewel: Trends zijn

samen met uitkomsten uit andere onderzoeken en interne

sneller zichtbaar en het verzamelen van gegevens en over-

audits.

zichten is regelarmer geworden. Het primaire doel van dit

De interne auditgesprekken zijn later in het jaar op gang ge-

project is het creëren van een dialoog in de ‘Plan Do Check

komen. Toen er meer mogelijkheden waren om op locaties de

Act’ Planning & Control cyclus van de Parabool waarin stu-

gesprekken te voeren. Er zijn ook audits via teams uitgevoerd

ren, verbeteren en tijdig rapporteren centraal staan.

of in een combinatievorm. Deze nieuwe werkwijze is een
goed voorbeeld van wat corona ons geleerd heeft en waar we

In 2020 heeft de Parabool voor het eerst meegedaan aan

steeds meer bedreven in worden.

de benchmark van bureau Berenschot. Deze benchmark is

Aandachtspunten die naar voren zijn gekomen: de Wet zorg

gericht op de overhead en indirecte kosten in relatie tot de

en dwang is inhoudelijk nog onvoldoende bekend bij me-

omzet en directe kosten. Uit het rapport blijkt dat de Para-

dewerkers. Gebruik van NCare is nog niet overal voldoende

bool op een aantal onderdelen afwijkt van de gemiddelden

werkend, want de dubbele controle verloopt niet altijd zoals

in de sector.

het zou moeten.

Naar aanleiding van dit rapport is door de teamleiders met
teams kritisch gekeken naar de inzet van uren ten opzichte
van de productiecijfers.
Daarnaast bleek de Parabool op het gebied van ICT uitga-

Het elektronisch cliënten dossier (ECD)

ven boven het branchegemiddelde te zitten. Het project

Het ECD is een belangrijk middel voor het systematisch

Citrixloos werken is in 2021 afgerond. De Parabool heeft

werken met het ondersteuningsplan, registraties en vei-

Citrix in fasen losgelaten. Dit heeft een flinke besparing in

ligheidsrisico’s. Het huidige ECD voldoet niet meer aan de

de ICT kosten opgeleverd en het voordeel voor gebruikers is

wensen. Het is heel uitgebreid, maar daardoor lastig in ge-

Al eind 2020 hebben een aantal dagbestedingslocaties

dat vanuit het intranet als ‘digitaal vertrekpunt van de dag’

bruik. We zijn al een aantal jaar bezig om ons huidige ECD

en het team ambulant Raalte hun intrek genomen in de

alle applicaties te bereiken zijn. Door het verschil in moge-

eenvoudiger, duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

Joetse in Raalte. Textiel, Op Maat Raalte, Talentenlab en

lijkheden van sommige applicaties zijn er knelpunten waar

Hierdoor zal de registratietijd verminderen. Daarnaast willen

de Paraboolwinkel hebben hier hun nieuwe stek gevonden

oplossingen voor gezocht worden.

we meer aansluiten bij de standaardversie van het ECD. Het

Verhuizing

en er ontstaan mooie vormen van samenwerking tussen

voordeel daarvan is dat ontwikkelingen van bijvoorbeeld

de teams. De Paraboolwinkel, met de nieuwe naam: Koffie

wet- en regelgeving automatisch worden meegenomen in

& Kado de Joetse, kon helaas door de coronamaatregelen

de updates. Wanneer de vernieuwde opzet klaar is, gaan we

maar heel even open zijn.

het clientportal starten met een pilot.

De Houtwerkplaats en Kaarsenmakerij uit Heeten zijn
verhuisd naar De Kaag in Raalte. Op maandag 11 oktober is

Certificering en auditgesprekken

deze locatie feestelijk geopend met medewerkers en cliën-

Samen voor Sallandse Zorg

ten van de Houtwerkplaats en medewerkers van RIBW.

Vanuit het zorgkantoor en verzekeraar is een regiovisie ont-

van 2020 uitgevoerd met een positief resultaat. Deze heeft

De Parabool zit nu in het pand waarin ook de Regionale

wikkeld voor Salland. Deze visie kent vijf pijlers: preventie,

volledig digitaal plaatsgevonden. De reguliere controle audit,

Instelling voor Beschermende Woonvormen Overijssel

de eigen regie en zelfstandigheid van ouderen versterken,

in november 2021, kon bijna helemaal live gehouden worden.

(RIBW) en Carmel College Salland zitten met cliënten en

de inzet van zorgprofessionals optimaliseren, de juiste zorg

De verbeterpunten worden besproken in het MT en met de

leerlingen. Er zijn daardoor veel samenwerkingen mogelijk

op de juiste plek bieden en de inzet van technologie. De

teamleiders. Belangrijk aandachtspunt is het checken van

in de toekomst.

Parabool participeert in deze trajecten en is betrokken bij de

verbeterpunten op effectiviteit. Hebben de ondernomen

vertaling van beleidslijnen naar concrete projecten.

acties geleid tot het gewenste resultaat?
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In januari 2021 is de uitgestelde her-certificeringsaudit

Verbeterpunt 2020
Door een nieuwe opzet van de kwartaalrapportage
willen we focus houden op doelen en projecten.
De verbeterpunten zijn voor een groot deel ook als
doelen benoemd in het jaarplan. Hiermee zijn de
ontwikkelingen goed te volgen.
Uitgangspunt in het nieuwe format is dat de
jaardoelen centraal staan. De kwartaalrapportage
is nu toegankelijker: korter en makkelijk leesbaar.
Bovendien worden de teamleiders ontlast.
Er zijn ook nog verbeterpunten. Zo is er de wens
om het hoofdstuk ‘zorg’ meer verdieping geven,
door aandacht te besteden aan scholing, projecten
en samenwerking op inhoud. De nieuwe opzet laat
ook pijnlijk duidelijk zien dat er heel veel jaardoelen
waren. Vanuit de RvT kwam de wens om dit aantal
terug te brengen, door prioriteit aan te brengen in
hoofd- en subdoelen. Belangrijk is in de nieuwe
opzet te blijven nadenken over de sturing op de
doelen en de verantwoording.

Kwaliteitsrapport 2021 • 9

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
WONEN IN 2021
Het onderzoek naar de ervaringen van cliënten wordt één keer in de drie jaar
gehouden in het cluster wonen. In de tussenliggende jaren wordt aan de
cliënten van de andere clusters gevraagd wat zij vinden van de begeleiding
bij de Parabool. We maken gebruik van het instrument van het LSR ‘Cliënten

2
3

over Kwaliteit’. Op basis van dit onderzoek benoemen cliënten de volgende
aandachtspunten voor de Parabool:

1

Prettig voelen bij
medebewoners
In de toelichtingen noemen cliënten
dat ze sommige medebewoners te
druk vinden en dat ze het niet fijn
vinden als er irritaties en ruzies zijn.
Een aantal geven aan dat ze niet met
iedereen goed op kunnen schieten
maar dat ze dat niet erg vinden:
“Je hoeft niet met iedereen goed
overweg te kunnen.”

4

Wachten op begeleiders

geeft aan soms of nooit nieuwe
dingen te leren op de woonlocatie.

tevredenheidsonderzoek 2020.
CTO Ambulant 2020
De thema’s eenzaamheid en leren
zagen we ook terug bij het CTO van
Ambulant. Zij hebben dit opgepakt
door het starten van twee
werkgroepen.

Eenzaamheid

ze geen behoefte hebben om iets

De inloopavonden moesten stop-

nieuws te leren: “Ik red me goed en

pen. De indicatie voor cliënten is

Sommige cliënten leggen uit dat ze

hoef niets meer te leren.” Andere

hier namelijk niet voor bedoeld en

zich eenzaam voelen omdat ze hun

cliënten willen leren koken, de was

de subsidie was eenmalig. Door het

familie missen. Anderen noemen het
ontbreken van een klik met hun medebewoners als reden. Ook de corona-

soms of vaak moeten wachten op

maatregelen en de invloed hiervan op

de begeleiders. “Soms zijn ze even

de sociale contacten en activiteiten

bezig en dan moet ik wachten, dat

veroorzaken een eenzaam gevoel.

snap ik wel.” Enkele cliënten vinden

Ongeveer een derde van de cliënten

het wel vervelend om te moeten

voelt zich wel eens bang op de woon-

wachten. “Ik word dan ongeduldig”

locatie. Zij zijn bang voor onweer, voor

en “Ze zijn vaak te laat en dat vind

het donker, voor harde geluiden of als

ik soms heel erg vervelend.”

er ruzie op de groep is.
Ook komt naar voren dat cliënten

5

doen, schrijven, hulp vragen en

wegvallen van de inloopavonden viel

meer geduld hebben.

er een moment van samenzijn weg.
Een werkgroep is aan het onderzoeken waar de behoeften op gebied
eenzaamheid bij de cliënten liggen.
Zijn er voorliggende voorzieningen
waar zij gebruik van kunnen maken?
Al dan niet met ondersteuning van
begeleiding om een mogelijke drempel over te gaan. Zijn er te weinig
voorliggende voorzieningen? Wat is
dan wel mogelijk? Hierover zijn ook
gesprekken met de gemeente.

graag meer activiteiten op de groep

Woonwensen

Verbeterpunten vanuit cliënt

Meerdere cliënten geven aan dat

Ruim een derde geeft aan dat ze

willen ondernemen zoals spelletjes,
bowlen en dagjes uit. “Meer leuke

Leren

Hoewel het punt ‘woning/woon-

dingen doen op de woning zoals een

De andere werkgroep besteed aan-

locatie’ naar voren komt als sterk

high tea.”

Over het algemeen zijn onze

dacht aan het punt dat cliënten meer

punt, zijn er ook cliënten die graag

cliënten positief. Ze zijn tevreden

zouden willen leren van begeleiders.

verbeteringen zouden willen zien op

over hun woning/woonlocatie en

Onder de noemer van bejegening

dit gebied. We lezen de wens voor

de gesprekken over het onder-

wordt besproken wat wij overnemen

een eigen badkamer, meer geza-

steuningsplan. Van alle respon-

en wat wij bij de cliënt kunnen laten

menlijke ruimten, nieuw meubilair,

denten geeft 91% aan een klik te

liggen. Vanzelfsprekend is dit altijd

hebben met zijn/haar persoonlijk

maatwerk, maar het zal zeker voor

begeleider. De mate van vrijheid

bewustwording zorgen.

en een mooie tuin.

Wonen
Waardering:

8.6

2021

Twee derde van de respondenten

Welzijn

een zwembad, dieren, een gamehal
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Nieuwe dingen leren en
persoonlijke wensen

Verbeterpunt 2020

Respons

83%

en zelfstandigheid wordt als sterk
punt ervaren.
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een andere cliënt kan hier weer gebruik

te bezoeken en cliënten inspraak te

van maken. Verder is er binnen Schui-

geven. Ik ben bij de van der Wijckstraat,

lenburg op dit moment elke donderdag

Rutenberg, Kurkeikweg en Oerdijk 108C

een medeweker aanwezig, die met

geweest. Op sommige locaties kwa-

de cliënten gezellige en/of creatieve

men we vooral tevreden mensen tegen

dingen doet. Iedereen uit Schuilenburg

die het wel heel leuk vinden om dat te

mag hierbij aansluiten.

vertellen en op andere locaties werden
punten genoemd die de aandacht van

Jill
Pb’er | Peuterplus

de cliëntenraad verdienen en die opge-

Hoe blijf je veerkrachtig?

pakt gaan worden.

In drukke en/of onrustige periodes,

Activiteitencommissie

Gerda Tijhaar |
Empowerment

MINDER
EENZAAMHEID

stilstaan bij wat goed gaat en
waarom dit goed gaat.

Het idee werd geboren doordat cliënten

Wat is het goede uit de coronaperi-

soms eenzaamheid kunnen ervaren.

ode dat je vast wilt houden?

Een aantal begeleiders binnen Wonen

Vergaderen via teams i.p.v. elke

Raalte staken al voor corona de koppen

vergadering op locatie bijwonen.

bij elkaar: de activiteitencommissie was
geboren. En daar werd door cliënten

Ondanks corona heb ik toch een aantal

enthousiast op gereageerd. Er kwa-

stappen kunnen zetten op het gebied

men veel aanmeldingen binnen en de

van inspraak van cliënten versterken

activiteiten gingen van start. Ongeveer

m.b.v. empowerment. Ik heb een film-

iedere maand was er iets leuks te

pje over empowerment gemaakt waar-

doen. Van bowlen & laser gamen tot

in ik teams uitnodig om het onderwerp

een filmavond en van wandelen tot

‘eenzaamheid’ bespreekbaar te maken

een bakmiddag. Het waren gezellige

en daarbij mijn hulp aangeboden. In-

momenten die bijdroegen aan het doel:

Rowan
Begeleider | Hooijlanden

middels heb ik empowerment gepre-

minder eenzaamheid. De omslag kwam

Hoe blijf je veerkrachtig?

senteerd in team ambulant Raalte.

door het welbekende virus. Activiteiten

Door regelmatig te gaan sporten blijf

Zin in mijn dag

daginvulling. Dat geldt zowel voor

waar ze graag bij aan willen sluiten. Zo

Daarnaast ondersteun ik de cliënten-

waren niet meer mogelijk, maar zodra

ik veerkrachtig. Tijdens het sporten

Binnen Schuilenburg zagen wij dat

cliënten die elke dag thuis zijn, als voor

zien cliënten dus niet alleen wat er te

raad. Dat doe ik vooral door samen

het mogelijk is, steken we de koppen

kan ik er even lekker op los rammen

steeds meer (ouder wordende) cliënten

de cliënten die naar dagbesteding gaan

doen is op hun eigen groep, maar ook

met leden van de cliëntenraad locaties

weer bij elkaar. Desnoods op 1,5 meter.

en mijn hoofd leeg maken.

overdag thuis waren. Om voor hen een

of nog elders werken.

op de andere groepen en in de andere

Wat is het goede uit de

gebouwen.

coronaperiode dat je vast wilt
houden?

passende daginvulling te vinden, zijn
we op zoek gegaan naar oplossingen.

In de meest ideale wereld kan de cliënt

Ook willen we daarmee inzichtelijk

Veel cliënten verbleven op vrije dagen

zelf wekelijks zijn/haar eigen dagen

maken, waar ‘klusjes’ te doen zijn,

in hun eigen appartement of zagen

invullen op een manier waar hij/zij op

waar cliënten wellicht aan bij kunnen

alleen maar de bewoners van de groep.

dat moment zin in heeft.

dragen. We willen ook laten zien wat

Met het project zijn we op zoek naar

We willen graag via de informatiebor-

iemand aan diensten aan te bieden

meer verbinding tussen de verschillen-

den van ‘Mijn Eigen Plan’ op alle groe-

heeft (dus misschien kan een cliënt

de (doel)groepen binnen Schuilenburg,

pen laten zien wat er allemaal binnen

wel goed knopen aanzetten, of is

maar willen we ook dat de cliënten

Schuilenburg te doen is.

iemand handig met een computer).

weer meer regie krijgen over hun eigen

Cliënten kunnen daarmee zelf bekijken

Deze dienst kan de cliënt aanbieden en

12 • Kwaliteitsrapport
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Verbeterpunt 2020
Eenzaamheid krijgt aandacht door verschillende projecten.
We verbreden het project ‘zin in mijn dag’ binnen de organisatie. Ook in het
project ‘inspraak van cliënten versterken m.b.v. empowerment’ zal dit een
gespreksthema zijn. We kijken we naar de juiste balans tussen nabijheid
en afstand en verkennen de duiding van het begrip eenzaamheid.

In coronatijd heeft de start van de
relatie met mijn vriendin plaats
gevonden. Dit zou ik uiteraard willen
behouden. (Dit zeg ik niet omdat zij
naast mij zit op het moment dat ik
dit typ). Ook ben ik weer begonnen
met vissen. Dit is ook een goede om
erin te houden.
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Vijf vragen aan
een apotheker

gaat. Maar we zijn natuurlijk allemaal

bent, moet je het niet doen. Bel dan

mensen, dus heel soms ontglipt er wel

een apotheek of een arts. Medicatie

eens wat. Gelukkig gebeurt dit heel

komt vaak heel nauw. We hebben

weinig.

liever dat medewerkers tien keer iets
vragen dan dat ze zomaar iets doen.

Wat zijn de voordelen van het
gebruik van NCare?
(Redactie: NCare wordt gebruikt binnen

Geven jullie ook medicatie
scholing?

Maikel
Cliënt | Hooijlanden

de Parabool. De app is een digitaal toe-

Onze apotheek doet dit alleen voor de

Hoe blijf je veerkrachtig?

dienregistratie- en voorschrijfsysteem

Parabool. Deze scholing is belangrijk,

Muziek luisteren en gitaar spelen

voor optimale medicatieveiligheid.)

omdat het helpt om bewust te blijven

helpen mij om mij emotioneel in

De overzichten zijn altijd up to date. Bij

werken met medicatie. Daarnaast

stand te houden in moeilijkere tijden.

papieren toedienlijsten moest dit bij ie-

helpt het ook in onze samenwerking

Wat is het goede uit de

dere wijziging weer worden aangepast

door het jaar heen en verlaagt het de

coronaperiode dat je vast wilt

en kreeg je dus nieuwe lijsten. Dan kon

drempel naar de apotheek. Scholing

houden?

het gebeuren dat niet de meest actu-

geven hoort echt bij mijn vak en ik vind

In de coronaperiode is er eigenlijk

ele lijst gebruikt werd. Bij NCare kan

het ook leuk om te doen.

niks veranderd. Het ritme wat ik nu

je er niet omheen dat je alle medicatie

heb, heb ik al die tijd vastgehouden.

checkt, anders wordt het niet ‘groen’.

Ik ben in coronatijd wel verhuisd

Het voorkomt dus medicatiefouten.

naar een nieuw appartement waar

Wat zijn voor medewerkers de
belangrijkste aandachtpunten als
het om medicatieveiligheid gaat?
Bij medicatie moet je nooit zomaar
iets doen met de gedachte ‘het zal wel
Wie: Willeke Eilander

zo zijn’. Als je ergens niet zeker van

Wat: Apotheker bij Het Raan in Raalte

“WE HOUDEN
GRAAG EEN
KORT LIJNTJE
MET DE
BEGELEIDERS”

ik de komende tijd nog kan doorgroeien.

Waar: Online in Teams

Verbeterpunt 2020
Wat is de rol van de apotheek als
het gaat om medicatieveiligheid?

juiste medicijn, moet in de juiste dose-

Gaat het wel eens fout?

Er is een blijvende aandacht voor medicatie veiligheid.

ring, bij de juiste persoon komen. Maar

Het kan op verschillende punten fout

De woonlocaties maken gebruik van NCare, een digitaal hulpmiddel om

Bea
Huishoudelijk medewerker
Hooijlanden

Het begint bij het recept dat binnen-

daar stopt het niet. We houden graag

gaan. Het komt weinig voor, maar het

medicatie af te tekenen. De implementatie die voornamelijk in het eerste

Hoe blijf je veerkrachtig?

komt. Wij bekijken om welk genees-

een kort lijntje met de begeleiders. We

kan bijvoorbeeld gebeuren dat een arts

corona jaar heeft plaatsgevonden, lijkt niet altijd goed te zijn gegaan. Om te

Haha! Ja, door leuke dingen te doen.

middel het gaat en of dit gebruikt mag

dragen samen verantwoordelijkheid

de verkeerde medicatie of de verkeer-

zorgen voor verdere optimalisatie zal er in het eerste kwartaal van 2022 een

Alleen die zijn er op dit moment te

worden bij de patiënt. We checken

rondom medicatieveiligheid. We heb-

de dosering voorschrijft. Dit valt ons

verdiepingstraining plaatsvinden. Weer even ‘opfrissen’, de mogelijkheden

weinig.

de dosering en of het gebruikt kan

ben beiden een signalerende functie.

op wanneer dit binnenkomt en dan

kennen, maar ook iedere locatie zelf inzicht geven waar nog verbeterd kan

Wat is het goede uit de

worden met de medicijnen die al in

Daarom blijven we ook na de afleve-

bellen we er achteraan.

worden en hoe NCare ondersteund bij het uitvoeren van de verantwoor-

coronaperiode dat je vast wilt

gebruik zijn. Vervolgens dragen we

ring graag betrokken als dit nodig is.

We zijn heel veel aan het controle-

delijkheden die medewerkers hebben in het proces van veilig medicatie

houden?

ren en hopen uiteraard dat niks fout

toedienen.

Nou ,niet zoveel. Het is geen leuke

zorg voor de juiste aflevering. Dus het

periode, al kom je wel meer tot rust.
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de Parabool
in cijfers

MIC meldingen (wonen)

Uitkomsten CTO

137

Wonen

Alle incidenten

459

77

Respons

83%

38
Klachten

Aantal cliënten
Ambulant

230

636

Wonen
locaties

Wonen

178

Werken/dagbesteding
locaties
Kinderen
locaties en ambulant

(Verblijf/VPT/PGB)

Ambulant
teams

Werken/
dagbesteding

Kinderen

95

264

Man vrouw

Man

Vrouw

295

341

2021

15
16
2
4

Medicatie

Aantal medewerkers

2

3VG=

29

4VG=

18

5VG=

18

6VG=

33

7VG=

4

8VG=

6

10VV=

1

3GGZ-W=

1

>65

46

9

18

4VPT=

7

5VPT=

7

6VPT=

9

8VPT=

1
154

<20-25

29

55-65

363

25-35

122

87

Totaal

409

35-45

83

45-55

79

Wlz wonen

24

Ziekteverzuim

(PGB)

112

42

(Verblijf)

Aantal stagiaires

7,87%

(VPT)

3VPT=

8.6

Leeftijdsverdeling medewerkers

Man

Opbouw ZZP
(ZIN) wonen
2VG=

Waardering:

4

Vallen

Vrouw

Totaal=
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Agressie

178
(Totaal)

16

25

HBO

MBO

Personeelsverloop

13%

Totaal

41

59
70
33
32
7

Opleidingen
Geef me de vijf
BHV
Medicatie
Diabetes
Diversen
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Strategie

Van de opnames is een filmpje gemaakt die gebruikt werd als uitgangspunt
voor het proces dat is gestart met een stakeholdersdiner. Deelnemers waren begeleiders, leden centrale cliënt raad, leden ondernemingsraad, leden
Raad van Toezicht, het managementteam, delegatie van teamleiders en
vertegenwoordiging staf en services. Sabine Uitslag hield een presentatie

We zijn gestart met het ontwikkelen van een nieuwe strategie

gelegd waarover deelnemers in gesprek gingen. Op 5 november was de

Laura
Pb’er | ODC ‘t lantaarntje

voor de Parabool voor de jaren 2022 t/m 2025. De missie en visie

strategiedag. Tijdens deze dag werd er nog dieper ingegaan op de nieuwe

Hoe blijf je veerkrachtig?

zijn qua woordkeuze bij de tijd gebracht maar in essentie gelijk

strategie en werd er ook gebouwd met lego. Aan deze dag namen ook cli-

Door naast mijn werk in mijn vrije

ënten deel. De oogst van deze dag en het diner waren nieuwe kernwaarden

tijd lekker bezig te zijn met mijn

en vier thema’s die in verdiepingssessies verder worden uitgewerkt. Deze

hobby’s zingen en leidinggeven bij

vier thema’s zijn: cliëntreis, medewerkersreis, groei & innovatie en busi-

de scouting. Iets waar ik veel energie

nessmodel & financiën. De verwachting is dat we in maart/april 2022 een

uit haal!

nieuwe strategie hebben uitgewerkt.

Wat is het goede uit de

over de ontwikkelingen in de zorg en verschillende thema’s werden op tafel

Theuntje
Pb’er | Ambulant
Hoe blijf je veerkrachtig?
Ik blijf veerkrachtig door de mensen
om mij heen, de mensen die samen
met mij genieten van alle dingen
die nog wel mogen tijdens deze
coronajaren.

gebleven. We zijn gestart met blooming culture sessies voor de
teams en de All You Need is Love caravan, waarin iedereen kon
vertellen waar zijn/haar hartslag harder van ging kloppen. Zowel
medewerkers als cliënten deden hieraan mee.

coronaperiode dat je vast wilt

Wat is het goede uit de

houden?

coronaperiode dat je vast wilt
houden?

Snel verbinden met video bellen.
Een fijne tool om elkaar te spreken.

Af en toe een lege agenda in het

Het maakt mogelijk dat we elkaar

weekend en alle ruimte om deze te

toch kunnen blijven spreken en ‘zien’.

vullen met spontane plannen, heerlijk!

Marjolein
Teamleider | Wonen Deventer

Rik
Cliënt | Ambulant

Hoe blijf je veerkrachtig?

Hoe blijf je veerkrachtig?
Tijd besteden aan mijn hobby’s,
ik word blij en ontspannen van
tekenen en schilderen.
Wat is het goede uit de
coronaperiode dat je vast wilt
houden?
Ik mag sinds de coronaperiode
koffiedrinken bij Boerderij Roelvink,
dit is heel gezellig en ik wil dit graag
blijven doen!
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Verbeterpunt 2020
Het bespreken van een nieuwe meerjaren
strategie is verplaatst naar 2021.
We vinden het belangrijk om met veel betrokkenen
hierover in gesprek te gaan. Dit paste niet in de
situatie van het afgelopen jaar.
Scan de QR-code voor het filmpje over onze strategie.

Door ook de ontspanning te blijven
zoeken binnen je werk (en natuurlijk
ook privé).
Wat is het goede uit de
coronaperiode dat je vast wilt
houden?
1 dag in de week thuis werken om
zo zonder afleidingen te kunnen
doorwerken (maar dan ook niet
meer dan 1 dag…).
Kwaliteitsrapport 2021 • 19

WAT GAAN
WE DOEN IN 2022
Onder de noemer van ‘de basis op orde’ wordt de focus
gelegd op het op orde hebben en houden van de reguliere
processen. Hier wordt op gestuurd door middel van de
interne verbeterlijst, de interne audits, de rapportages in
de Zorgmonitor en het ICT-plan.
De uitkomsten van het CTO 2021 worden door iedere locatie besproken en
waar nodig worden acties ondernomen.
In 2021 liepen er veel projecten. Waarbij van een aantal medewerkers veel inzet
werd gevraagd en de implementatie veel inzet vraagt van veel andere collega’s.

“DIT BETEKENT
DAT WE DIT
BETER MOETEN
PRIORITEREN EN
AFSTEMMEN”
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Juist nu het tweede jaar van de coronapandemie ook al veel vraagt, lijkt de rek
eruit te gaan. Dit betekent dat we dit beter moeten prioriteren en afstemmen.

In onze visie staat: Wij zíen ieder mens en willen ieders eigenheid koesteren.
Het zien van ieder mens lijkt zo simpel, maar hoe doen we dat? Door te kijken,
te vragen en te luisteren. In dialoog met cliënten en verwanten. De cliënt heeft
de regie en wordt daarbij ondersteund door vertegenwoordigers en
begeleiders. Naast dat het een continu proces is, geven we het ook vorm door

Via de projectenlijst worden deze activiteiten gevolgd. Speerpunten hierin zijn:

bijvoorbeeld formele medezeggenschap of huiskameroverleggen.

het vernieuwde ECD, het cliëntportal voor onze cliënten, het Leer Management

Een ander middel dat we hierbij gebruiken is ‘Mijn Cirkel’. Het is een middel

Systeem voor de ontwikkeling van de medewerkers en nieuwe locaties voor

om het gesprek te voeren over wat voor deze cliënt belangrijk is. Wat wil deze

uitbereiding van onze diensten. Voordat we starten met nieuwe projecten gaan

cliënt leren? Wat zijn de wensen en dromen van deze cliënt? Welke personen

we een impact analyse maken.

zijn belangrijk in het leven van deze cliënt en kunnen mogelijk helpen?

Kwaliteitsrapport 2021 • 21

“Ik vond
het helemaal
niet spannend”

“Dat leek
mij
superleuk!”

Wieke woont bij de Hooijlanden en werkt bij

Sam woont bij de Hooijlanden en werkt bij

Bakkerij Mariënheem. Wieke is een echte

Beaphar. Fotograferen is al heel lang een

waaghals en heeft spectaculaire dromen.

hobby van hem.

Wieke: “Parachutespringen? Dat wilde ik al

Sam: “Toen ik jonger was maakte ik al foto’s

5 jaar lang. Ik had het een keer op TV

van bijvoorbeeld mijn ouders, maar dat deed ik

gezien. Ik ‘zeurde’ erover bij papa en mama,

toen nog met mijn telefoon. Begin dit jaar heb

maar het was best duur. Vorig jaar heb ik het

ik een camera gekocht om toch wat meer met

als cadeau gekregen van mijn ouders.

fotografie te gaan doen. Mijn vader heeft me

Het was ook meerdere keren teruggekomen

ook geholpen, hij zit bij een fotoclub.

op de droomcirkel. Ik vond het heel gaaf.

Nadat ik een foto had ingestuurd naar de

Er was echt een droom uitgekomen. Ik vond het

Facebookpagina Leven in Raalte, kreeg ik een

helemaal niet spannend. Ik zou het heel graag

berichtje van iemand bij de gemeente: of ik

nog een keer willen doen.

het leuk vond om ook voor de gemeente soms

Ik zou ooit een keer naar Brazilië willen,

foto’s te maken. Dat leek mij superleuk! Nu ga

want dat lijkt me een mooi land.

ik iedere woensdag voor de gemeente op pad

Een tip hoe anderen hun dromen waar kunnen

en neem mijn camera mee. De foto’s staan op

maken? Door je droom heel vaak op de cirkel

online en offline kanalen van de gemeente.

te zetten.”

Ja, dit is wel een droom die uit is gekomen.”
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“Ik hield de
gedichten
voor mijzelf”
Wie ben je?
Marcel werkt bij TalentenLab en woont bij de
Schuilenburg. Hij schrijft tussen het werk door
mooie gedichten. Deze hield hij altijd voor
zichzelf, maar daar is verandering in gekomen.
Marcel: “In het begin schreef ik gedichten op

DE VEERKRACHT
VAN MAUREEN

Ik ben Maureen en ik ben 23 jaar.
Waar woon je?
Ik woon bij de Parabool sinds vorig jaar
oktober 2020. Locatie de Rutenberg.

losse velletjes, nu heb ik een schrift waar ik ze
in opschrijf. Ik hield de gedichten voor mijzelf.

Wat maakte het afgelopen jaar
zo pittig?

ouders en mijn begeleiders. Het

De Parabool zorgde er steeds voor dat

maar dat vond ik te moeilijk. Daarom is de

liefst lag ik de hele dag in bed, maar

ik niet alleen thuis hoefde te zijn. Het

begeleiding de gedichten voor gaan lezen,

Vanaf eind oktober 2020 zat ik niet

ik moest voor mijn dwerghamster

heeft mij ook geholpen dat ik erachter

terwijl ik naast hen stond.”

lekker in m’n vel. Ik kwam erg in de

(Snowy) zorgen. Door haar kon ik uit

ben gekomen wat mij gelukkig maakt in

De begeleiding vroeg of ik ze voor wilde lezen,

knoop met mezelf en wist niet wat ik

mijn bed komen.

de liefde.

Begeleiding: “Inmiddels is Marcel zover dat hij

eraan kon doen. Ik vond het lastig om

ze zelf voor durft te lezen en wordt er adem-

te accepteren dat ik op dat moment

Waardoor ging het later weer
beter met je?

loos naar hem geluisterd. Hij heeft zijn angst

niet meer kon werken en dat ik aan

Ik ben gesprekken aangegaan. Eerst

Welke tip heb je voor medebewoners van de Parabool die niet
lekker in hun vel zitten?

overwonnen om voor de groep te staan en mag

mezelf moest werken om weer op

met mijn moeder en met de begelei-

Mijn grootste tip is dat je het bespreek-

oprecht trots zijn op zijn gedichten. Al met al

krachten te komen.

ding, daarna ook met de huisarts die

baar maakt en niet voor je houdt. Het

is Marcel door zijn creativiteit zelfverzekerder

Hoe merkte je dit?

mij heeft doorverwezen naar Dimence.

gaat je alleen maar in de weg zitten

geworden. Marcel geeft aan dat zijn vrienden

In het begin deed ik alsof het goed

Ik kreeg ook medicatie en verschillen-

en dan hoef je het niet alleen te doen.

merken dat hij minder bang is en meer

met me ging. Ik deed ook gewoon

de vormen van therapie.

Probeer structuur te houden en ga elke

durft te zeggen.”

‘normaal’ met andere medebewoners

Ik heb vaak mijn hoofd leeg getekend

avond even een stukje wandelen zodat

en lachte alles weg. Op een gegeven

en ik heb elke avond even een stukje

je je hoofd leeg kan maken. Of doe

moment kon ik niet meer een masker

gewandeld en gepraat met één van de

iets wat je fijn vindt om te doen om je

opzetten.

begeleiders. Ik durfde op een gegeven

hoofd leeg te maken. Bijvoorbeeld je

Ik wou alleen nog contact met mijn

moment niet zonder begeleiding te zijn.

favoriete muziek luisteren.
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Vrijheidsbeperkende
maatregelen en eigen
regie, Wet zorg en
dwang

“HET
LIEFST
LAG IK DE
HELE DAG
IN BED”

Eigenlijk gaan we met vrijheidsbeperking om zoals we dat

met elkaar aangaan en de vraag stellen: is deze maatregel

voor de komst van de Wet zorg en dwang (Wzd) ook al

in het belang van de cliënt?

deden. We kijken naar wat er nodig is voor een cliënt,

De orthopedagogen hebben hierin een belangrijke rol.

bespreken dit met de cliënt en eventueel zijn vertegenwoor-

In 2021 hebben wij geen registraties van onvrijwillige zorg

diger en we leggen afspraken vast en evalueren ze.

aangeleverd bij de IGJ. Deels omdat onvrijwillige zorg niet

De nieuwe wet en de intentie van deze wet, zorgt ervoor

wordt gegeven, deels omdat het proces van implementatie

dat we nóg bewuster kijken naar maatregelen, maar ook

(lees bewustwording) nog in gang is.

naar alternatieven. De letter van de wet is voor de Parabool

In het najaar is een plan van aanpak gemaakt met de

moeilijk te realiseren. De focus ligt bij de Parabool op het

orthopedagogen om de Wzd te bespreken in teams aan

vergroten van de bewustwording, steeds weer het gesprek

de hand van casussen uit de eigen praktijk.

Zijn er nog meer dingen die je
wilt leren?

vriend of vriendin. Ik wil nog heel graag

ga voelen als waar ik vandaan kom,

een keer naar Nashville. En ik zou heel

want dat wil ik niet meer. Ik trek nu

Ik zou graag willen leren om nog zelf-

graag met Ilse de Lange of Yori Swart

veel eerder aan de bel als ik me niet

standiger te worden. Nu ik weer wat

(mijn idolen) een liedje willen zingen

goed voel.

lekkerder in m’n vel zit, ben ik erachter

(met hun allebei mag natuurlijk ook).

Welk goede uit de corona periode

Collega’s en cliënten zijn voorbereid op de

gekomen wat ik allemaal kan en dat

Een baan bij Zozijn. Een eigen auto

wil je vasthouden?

eventuele gevaren van Social Media en kunnen zo

ik ook wel klaar ben voor de volgende

kopen. Ik hoop dat ik in de toekomst

Wat ik graag wil vasthouden is dat

veilig mogelijk plezier beleven aan Social Media.

stappen. Maar het belangrijkste vind ik

mama mag gaan worden. En als laat-

het steeds beter met mij gaat. Ik krijg

Hierbij wordt de input vanuit de visitatie gebruikt.

dat ik me goed blijf voelen. Ik zou ook

ste dat ik gezond en gelukkig blijf.

steeds meer energie en ik geniet van

We hebben dit jaar nog geen aandacht kunnen

willen leren om voor mezelf op te ko-

Hoe zorg je ervoor dat je niet weer

de dingen die ik mag doen. Daar hoort

besteden aan Social Media vanwege de

men als ik ergens niet mee eens ben.

slecht in je vel gaat zitten?

werken bij Zozijn bij, maar ook dat ik

maatregelen omtrent corona. We hebben wel veel

Wat is je droom?

Als ik mij wat minder ga voelen dan ga

naar concerten mag gaan van Ilse en

ideeën, zoals workshops organiseren op locaties

Ik heb eigenlijk best wel veel dromen.

ik naar de begeleiding en ga ik erover

Yori en natuurlijk met vriendinnen kan

waarbij we cliënten kunnen wijzen op de gevaren

In een willekeurige volgorde:

praten. Nu ben ik ook veel met muziek

afspreken.

en de leuke kanten van Social Media. Dit staat voor

Ik zou heel graag in de toekomst een

bezig en dat helpt bij mij ook heel erg.

eigen huisje willen hebben met m’n

Ik hoop dat ik mij nooit meer zo slecht
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Verbeterpunt 2020

2022 op de planning.
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Eind 2020 is Gerda begonnen
als ondersteuner van
cliëntenraden met als doel het
implementeren van WMCZ 2018
(wet medezeggenschap cliënten
in de zorg) waarvan het
versterken van inspraak van
cliënten een onderdeel is.

DE
CLIËNTENRAAD
IS IN
BEWEGING

Vooral in de corona periode merken

Het is fijn om mensen te ontmoeten

ze dat het contact met anderen erg

die in dezelfde situatie zitten als jij. Het

gemist wordt. Maar ook buiten corona

geeft hem het gevoel dat hij inspraak

om is er soms sprake van eenzaam

heeft en dat vindt hij erg belangrijk.

voelen. Letterlijk alleen zijn, maar
ook het gevoel hebben er niet bij te

Strijdbaar

horen. Vorige maand hadden ze een

Henk is strijdbaar. Hij wil in gesprek

bijeenkomst met iemand van het

met iemand van de gemeente Raalte.

Mireille
P&O adviseur

LSR (steunpunt medezeggenschap)

Jelte stelt voor om bij elkaar komen en

Hoe blijf je veerkrachtig?

met de andere 5 cliëntenraden over

een wethouder uit te nodigen, zodat ze

Door beweging (sporten, fietsen,

het thema eenzaamheid. Het LSR

aan kunnen geven waarom het open-

wandelen), leuke dingen doen met

heeft een mooi plan gemaakt voor

blijven van het inloophuis zo belangrijk

mijn gezin en vriendinnen. Daar krijg

ons. Hierin staat beschreven hoe we

voor hen is.

ik energie van!

Marijke vindt het prima dat ik bij haar thuis in Raalte kom.

Eenzaam

Op anderhalve meter, met een mondkapje op. Ze heeft de

Marijke, Henk en Jelte vertegenwoordigen de cliënten van

samen met dit onderwerp aan de slag

Dat zou ook mooi zijn voor de Joetse

Wat is het goede uit de corona-

kerstboom al staan en is aan het diamond painten. Die mid-

ambulant in de cliëntenraad. Dit doen ze samen met vijf

kunnen gaan.

vindt Marijke. Het zou mooi zijn als we

periode dat je vast wilt houden?

dag heeft ze net te horen gekregen dat ze is aangenomen

andere cliënten uit Deventer en Raalte.

Nu we steeds meer tweedeling en

Marijke doet dit al twaalf jaar, Jelte ook vanaf het begin en

Hoe?

elkaar daar in kleine groepjes kunnen

als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Sweanewoerd. Ze gaat

ontmoeten.

frustratie zien in de samenleving,

daar koffie schenken aan bezoekers en bewoners en ze is

Henk sinds drie jaar.

Jelte geeft aan dat hij voetbalt in

er blij mee. Een goede vrijetijdsbesteding zegt ze.

Henk geeft aan dat hij erbij is gevraagd omdat hij een mak-

Wijhe. Bij de voetbalclub word je met

Inspraak

Voor Henk en Jelte reis ik af naar Heino, ook hier word ik

kelijke prater is. Jelte is gevraagd omdat hij goede ideeën

respect behandeld zegt hij. Hij heeft

Alle drie hebben ze nog meer plannen

saamhorigheid was. Dus ik zou wel

gastvrij ontvangen. De heren delen nog even de laatste

heeft. En Marijke vertelt dat ze de bedenker is van de uitjes.

er mooie vriendschappen aan over

en willen voorlopig nog graag in de

willen dat we met z’n allen

nieuwtjes over Heino en omstreken.

Het organiseren van uitjes vinden ze alle drie erg belangrijk.

gehouden.

cliëntenraad blijven. Het geeft ze een

#doeslief vasthouden.

Vooral elkaar ontmoeten vinden alle

goed gevoel. Ze vinden het fijn om

drie belangrijk. Marijke gaf al aan dat

anderen te ontmoeten en te horen dat

ze vrijwilliger is geworden bij

veel zaken waar ze tegen aan lopen

Sweanewoerd, vooral om mensen

herkenbaar zijn en dat ze inspraak

te ontmoeten.

hebben.

En Henk maakt zich boos over het

We sluiten af met het voornemen

sluiten van het inloophuis in Heino. Hij

om iemand van de gemeente op te

vertelt dat het een bezuinigingsmaat-

zoeken, eventueel doen we dat online.

regel is van de gemeente. Daar snapt

We komen eerst bij elkaar om een

hij niks van. Er werden hele goede din-

strategie te bepalen om het inloophuis

gen georganiseerd in het inloophuis.

weer open te krijgen.

denk ik nog weleens aan de beginperiode van corona waarin er meer

Marjolein
Cliënt | Het Groene Erf
Hoe blijf je veerkrachtig?
op tijd uitrusten en soms
thuisblijven van het werk (dat laatste
zou ze willen, maar gebeurt nooit

“HET GEEFT ZE
EEN GOED GEVOEL”
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Wat is het goede uit de coronaperiode dat je vast wilt houden?
Dat mensen afstand houden.
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WAT GAAN
WE DOEN IN 2022?
Cliëntportal inrichting op basis van de nieuwe structuur van het ECD
en gefaseerd openstellen. Training NCare Medicatie veiligheid geven

Opbouw ZZP
(ZIN) wonen
2VG=

2

3VG=

29

4VG=

18

5VG=

18

6VG=

33

7VG=

4

8VG=

6

10VV=

1

3GGZ-W=

1

3VPT=

18

4VPT=

7

5VPT=

7

6VPT=

9

8VPT=

1

Totaal=

met daarin aandacht voor leren in de teams.
We blijven in gesprek over de Wet zorg en dwang, om de
bewustwording te vergroten. Daarnaast proberen we, ook samen
met collega organisaties, oplossingen te vinden voor de knelpunten
die we tegenkomen bij de uitvoering van de wet.
We dagen medewerkers uit om met elkaar kritisch te kijken naar mogelijkheden om de productiviteit te verhogen, bijvoorbeeld door het combineren
van wonen en dagbesteding, het evalueren van de formatie, het inzetten van
volop in beweging. De effecten hiervan in de reguliere bedrijfsvoering zullen

Alle incidenten

137

459

De Parabool wil een aantrekkelijke werkgever zijn met een evenwichtig

wordt gerealiseerd. Investeren in de eigen ontwikkeling vinden wij belangrijk
en wordt gestimuleerd, evenals onze cultuur van veel ruimte voor eigen

Klachten

2021

door de ontwikkelingen in de populatie en de technologische innovatie.

waardoor er evenwicht is in de werkbelasting en structureel een laag verzuim

38
Agressie

we in 2021 ervaren. Dat wil zeggen dat er andere expertise gevraagd wordt

medewerkersbestand. De vitaliteit van de medewerkers wordt gestimuleerd,

77

154
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MijnEigenPlan en door digitaal vergaderen met Teams. De arbeidsmarkt is

MIC meldingen (wonen)

Medicatie

Vallen

4

professionaliteit en regelarme processen.
Bron: Jaarplan 2021 de Parabool
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EEN LEVEN LANG LEREN
Omdat we merken dat Mijn Cirkel niet passend

Mariska Huijssoon
opleiding LACCS

is bij alle cliënten zijn we aan het onderzoeken
of de LACCS-methodiek gebruikt kan worden.

Lennert
Begeleider | Hooijlanden

Hoe ervaar je over het algemeen de kwaliteit
van je werk?

ik bij LACCS terecht gekomen. Toen kwam mijn vraag bij de

Hoe blijf je veerkrachtig?

stafmedewerker beleid & kwaliteit om te checken of het in

Door leuke dingen te blijven doen

De Braak is wel een hele specifieke doelgroep. Je hebt te

de organisatie past. We zijn nu een jaar verder. Het is soms

met leuke mensen.

maken met problematiek van de ouder wordende cliënt en

wel even wachten, maar ik ben blij dat ik gestart ben.

Wat is het goede uit de coronaperiode dat je vast wilt houden?

verschillende beperkingen. Het is complex, dus aanvullende

Vind je dat er binnen de Parabool ruimte is voor
ontwikkeling?

scholing is goed.

Helma Tuink - Blankenvoorde
re-integratietraject

Jij volgt de LACCS-opleiding.
Wat is dit voor opleiding?

Ja. Zo hebben we allemaal de opleiding van Geef me de 5

LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact,

wordende cliënt gevolgd en training gevolgd over pro-

Hoe ben je bij de Parabool gekomen?

Communicatie, Stimulerende tijdsbesteding. Dit is een

bleemgedrag.

Ik heb vele jaren gewerkt op een gesloten pg-afdeling. Na een periode van niet
goed herstellen na lichamelijk letsel kwam ik in een re-integratie traject terecht.

cliënten en uitgaat van een goed leven. Alles wat ik leer kan

Hierin werd ik begeleid naar een passende baan. Via de teamleider van Wonen

bewoner wel en waar je nog aandacht aan kan besteden.

ventileren. Heerlijk!

gevolgd. We hebben een uitgebreide sessie over de ouder

methode waarbij je op een heel breed vlak kijkt naar de
ik meteen in de praktijk toepassen. Je kijkt naar wat kan de

Vaker digitaal overleggen en vaker

Verbeterpunt 2020

Deventer kon ik het traject voortzetten binnen de Parabool.
Team Roessinksweg Deventer heeft mij hartelijk ontvangen, zodat ik de kans
kreeg om te ontdekken of de doelgroep gehandicaptenzorg mij lag.

Je staat stil bij: wat is een goed leven? Ook voor cliënten

Aanpassingen maken of alternatieven zoeken

die in een rolstoel zitten. Het geeft heel veel inzicht in wat

voor Mijn Cirkel, zodat deze voor oudere cliënten,

anders kan.

cliënten die zelf geen input kunnen geven,

Hoe is het traject verlopen?

Sabine Uitslag
Begeleider van het strategietraject

of cliënten die het kinderachtig vinden, beter

In dit traject kreeg ik binnen de Parabool de gelegenheid om op meerdere woonlo-

Hoe blijf je veerkrachtig?

Merk je dat je dat deze opleiding een
toegevoegde waarde heeft?

bruikbaar wordt.

caties en op dagbesteding de Joetse mee te draaien. Ik ben goed begeleid, kreeg

Veerkrachtig kan ik blijven als mijn

Wij zien Mijn Cirkel als een middel om een doel te

alle ruimte en ik ben heel tevreden hoe het gelopen is.

hoofd en mijn hart in balans zijn. Yoga

Zeker! Je gaat op zoek naar een goed leven voor de cliënt.

bereiken. Mijn Cirkel is niet het doel op zichzelf.

En tijdens vergaderingen worden de punten meteen al

Voor een groot deel van onze doelgroep blijkt het

Heb je je genoeg kunnen ontwikkelen binnen de Parabool?

middel om dat voor elkaar te krijgen!

een passende manier om tot meer zeggenschap

Door de verschillende locaties kreeg ik een breder beeld van de organisatie en

Wat is het goede uit de corona-

en duidelijke wensen te komen. Er zijn echter ook

heb positieve ervaringen opgedaan. Toen er een vacature voorbijkwam op

periode dat je vast wilt houden?

Hoe ben je gestart aan deze opleiding?

cliënten bij wie deze vorm minder goed past. In de

Schuilenburg bij een ouderengroep, was ik dan ook heel enthousiast. Inmiddels

Het goede uit de coronaperiode dat

Sinds 2020 ben ik persoonlijk begeleider. Familiegesprek-

nieuwe opzet van het ECD is ook een mogelijkheid

kan ik zeggen dat ik een baan heb bij de Parabool. Hoe mooi is dat?! Voor mij

ik graag vast wil blijven houden;

ken gingen vooral over achteruitgang van cliënten. Dat is

opgenomen om gebruik te maken van de

komt nu (toch) de ouderenzorg en het begeleiden samen.

het besef en het vertrouwen dat we,

heel jammer. Toen hoorde ik over een ‘Goed leven gesprek

LACCS-methodiek. Deze sluit aan bij de begeleiding

met cliënt’. Dat klonk goed! Ik heb het opgezocht en zo ben

van EMB-cliënten en oudere cliënten.

meegenomen.
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en winterzwemmen is voor mij het

zolang we maar met elkaar in op-

Wat vond je lastig in het traject?

rechte verbinding blijven, alles aan

De onzekerheid vond ik lastig. Ik ben dan ook heel blij met een vaste plek.

kunnen. Zelfs een pandemie.
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Debby Bruggeman
schoonmaak, helpende, begeleider
Wat was je vorige baan?
Mijn vorige baan buiten de Parabool was voedingsassistente in het Deventer
Ziekenhuis. Na een paar maanden in het nieuwe ziekenhuis kwam er een vacature als begeleidend huishoudelijk dienst bij de Parabool. Ik werd er enthousiast
citatiegesprek met de teamleider werd ik op mijn verjaardag aangenomen.

Stephanie
Stafmedewerker
innovatie & techniek

En wat doe je nu?

Hoe blijf je veerkrachtig?

Ik ben begonnen bij de huishouding op de Kurkeikweg. Een enorm leuke tijd

Lekker in beweging blijven:

met leuke collega’s. Na ongeveer 3 jaar werd ik gewezen op een vacature voor

wandelen, hardlopen. Afwisselen

de huishouding op boerderij Roelvink. Dit kon ik goed samen combineren. Op

met het vele zitten achter de com-

Boerderij Roelvink voelde ik mij als een vis in het water. Wat een geweldig team:

puter is in ieder geval essentieel!

kleinschalig en gelijkwaardig. Er werd een collega langdurig ziek en mijn colle-

Wat is het goede uit de corona-

ga’s zaten omhoog met de ochtenddiensten. Ik kon deze oplossen door voor de

periode dat je vast wilt houden?

huishoudelijke dienst deze dienst te draaien. Gelukkig had ik mijn I.N.T.A.S diploma.

We hebben veel meer technologie

Hierdoor kon ik als helpende aan de slag op Roelvink. Het ging mij makkelijk af.

ingezet door corona en dat is tof!

Van het één kwam het ander en ik werd bij ziekte steeds vaker gevraagd.

Bijvoorbeeld even beeldbellen tus-

van, maar wist ook niet echt wat me te wachten stond. Na het superleuke solli-

Verbeterpunt 2020
Voldoende gekwalificeerde medewerkers
behouden door o.a. scholingsmogelijkheden

Arnold Spijkerman
ICT-switch naar zorg

en nieuwe medewerkers aantrekken met
arbeidsmarkt communicatie.

Een bijzondere switch! Hoe is dit ontstaan?

Hoe kwam je bij de Parabool terecht?

Bijna 8 jaar geleden werd mijn oudste dochter Femke

“Durf ik het aan om mij om te scholen?” Een opleiding

geboren. Nadat ik twee weken vakantie had gehad en op

volgen kost veel tijd en als leerling ga je ook veel minder

Krijg je binnen de Parabool genoeg ruimte je te ontwikkelen?

mijn werk getrakteerd had op beschuit met muisjes was het

verdienen. Ik heb hier thuis veel over gesproken en uiteinde-

In overleg met de Parabool ben ik bij de juiste opleiding gekomen en gestart op

voor mij tijd om mijn achterstallige e-mailberichten door te

lijk gekozen om de ICT te verlaten. Ik kwam uiteindelijk als

mijn 50e. Het was een mooie opleiding. Ik heb er veel geleerd en ben geslaagd.

lezen. Op dat moment werkte ik als Senior ICT Medewerker

BBL-leerling bij een organisatie terecht. Daar werd aan het

Nu ben ik officieel werkzaam als begeleider op boerderij Roelvink. Als ik mijn

op een Helpdesk.

einde van mijn tweede jaar mijn praktijk als onvoldoende

loonstrook krijg en bij de functie ‘begeleider’ zie staan, ben ik een beetje trots.

beoordeeld. Dat was wel even vervelend want ik zag mijn

Dit is gelukt door het vertrouwen dat ik van mijn collega’s en teamleider kreeg.

sen medewerkers of met een cliënt.

Mijn oog viel op een bericht van mijn Team Manager. Voor

droom uiteenspatten. Ik had hierdoor geen werkgever meer

zijn opleiding had hij aan mij gevraagd een persoonlijkheid-

om mijn laatste schooljaar mee in te gaan. Dit betekende

stest in te vullen. Uit die test bleek dat ik uitstekend zou

voor mij opnieuw solliciteren en bij toeval kwam mijn moti-

passen in de zorg. De afdeling en de functie waar ik toen in

vatiebrief bij Team Ambulant terecht van de Parabool. Het

Joke
Cliënt | Industrieel Werk

zat was eigenlijk een springplank voor een vervolgfunctie in

sollicitatiegesprek dat volgde voelde eigenlijk gelijk goed.

Hoe blijf je veerkrachtig?

het bedrijf. Maar het klopte voor mij niet. Daarom hebben

Ik voelde daarin het vertrouwen wat ik nodig had.

Dit is een moeilijk woord. Maar

we toen afgesproken dat ik me mocht gaan oriënteren in de

samen met begeleider Yvonne praten
we over wat dat inhoudt. Ondanks de

meekijken. Een begeleider was met een cliënt bezig om een

Heb je je genoeg kunnen ontwikkelen
binnen de Parabool?

kippenschuur te maken. Ik vroeg de begeleider wanneer de

Ze gaven mij een kans om mijn opleiding af te maken en die

werk. Want thuis zitten is ook niet

kippenschuur af moest zijn. Ik kreeg toen als antwoord: “Ach,

heb ik met beide handen aangepakt. Ze hebben mij goed

wat. Dat maakt dat ik positief blijf.

dat zien we wel.” Op dat moment was ik gelijk verkocht. Van-

ondersteund en er werd goed meegedacht. Ze waren ook

Wat is het goede uit de corona-

uit de wereld waar ik in zat en alles een deadline had, vond ik

weleens streng voor me, maar uiteindelijk heeft het wel

periode dat je vast wilt houden?

dit antwoord zo mooi. Er werd gekeken wat goed was voor

geleid tot het diploma dat ik nu in handen heb.

Ik heb het liefst dat alles weer wordt

zorg. Ik weet nog erg goed dat bij een dagbesteding mocht

de mens en niet naar wat het oplevert qua geld.
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corona kan ik gelukkig toch naar mijn

zoals het was.
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Rogier Schrijver
ICT-switch naar zorg

oude werkgever. Dit is allemaal gelukt en ik ben nu naar
mijn doel aan het toewerken, want uiteindelijk wil ik aan de
slag als trajectbegeleider!

Wat was je vorige baan?

Heeft de opleiding een toegevoegde waarde?

Voordat ik bij de Parabool aan het werk ging was ik werk-

Voor mij is de opleiding van grote toegevoegde waarde,

zaam bij een webshop voor ICT-producten. Ik zorgde ervoor

omdat ik nu eindelijk iets heb gevonden wat ik interessant

dat retour gekomen producten werden gerepareerd of werd

en leuk vind. Ook leer ik via school dingen die ik uiteraard

vervangen voor onze klanten.

nog niet wist en die ik mee kan nemen in het dagelijks leven

Saskia
Cliënten administratie

en ook tijdens het werken bij de Parabool.

En wat doe je nu?

Hoe blijf je veerkrachtig?

combinatie met een opleiding. Ik volg de opleiding Maat-

Krijg je binnen de Parabool genoeg ruimte om je te
ontwikkelen?

schappelijke zorg niveau 4 aan het Deltion college in Zwolle.

Ik denk wel dat er genoeg ruimte is voor persoonlijke

Ik volg de BBL-variant. Dit houdt in dat ik één dag in de

ontwikkeling. Ook om door te groeien binnen de organisatie.

Momenteel ben ik werkzaam bij de Rozenstraat in Raalte in

Twilight ten Hove
verpleegkundige

Waarom heb je deze switch gemaakt?

zoeken met collega’s, via teams of
een wandelingetje. Dat geeft me een
boost om weer door te gaan.
Wat is het goede uit de corona-

week naar school ga en de andere dagen van de week werk
op locatie.

Ik heb geleerd bewust contact te

Welke opleiding volg je?

periode dat je vast wilt houden?

Ik volg de opleiding verpleegkunde niveau 4 op de Landstede in Raalte en zit

We hebben ondanks de corona peri-

nu in mijn examenjaar.

ode goed door kunnen werken. Door
de faciliteiten, maar ook door onze

Tijdens het werken bij mijn oude werkgever kwam ik tot de
conclusie dat ik geen toekomst meer zag in mijn huidige

Heeft de opleiding een toegevoegde waarde voor de Parabool?

samenwerking. Onze collegialiteit

werkzaamheden. Bij mijn oude werkgever hadden wij ook

Als je het aan mij vraagt: zeker! Doordat onze bewoners steeds ouder worden

is fantastisch. Des te leuker is het

wat jongens lopen met een lichte beperking. Zo is het balle-

hebben zij steeds meer zorg nodig. Voor deze zorg zijn kennis en middelen no-

om elkaar af en toe in het ‘echt’ te

tje bij mij gaan rollen en kreeg ik interesse in de zorg. Ik heb

dig, die meestal niet in de gehandicaptenzorg aanwezig zijn. Op meerdere loca-

ontmoeten tijdens een wandeling of

toen direct een aantal stappen ondernomen: aangemeld

ties binnen onze organisatie wordt kennis gemist of wordt thuiszorg ingehuurd

speciaal overleg!

voor school, werk gezocht en ontslag gekomen bij mijn

voor bepaalde handelingen. Het is prettig wanneer wij als verpleegkundigen
deze handelingen zelf kunnen uitvoeren. Bijkomende voordelen zijn hierbij kortere lijntjes en bekende gezichten voor de bewoners en expertise op het gebied
van signaleren van gezondheidsproblemen en ziekte.

“ZO IS HET BALLETJE
BIJ MIJ GAAN ROLLEN
EN KREEG IK INTERESSE
IN DE ZORG”

Op welke manier ondersteun jij hiermee andere collega’s?
Door mijn kennis en kunde te integreren in de praktijk. Momenteel wordt regelmatig de regioverpleegkundige ingeschakeld. Ik hoop deze rol steeds vaker (met mijn
collega-verpleegkundigen) te kunnen overnemen. Ook zou ik graag in de toekomst
scholingen binnen de Parabool willen geven voor verpleegtechnische handelingen.

Merk je dat je goed toegerust bent voor jouw taken?

Bart
Cliënt | Het Groene Erf

Vorig jaar heb ik voornamelijk veel theorie geleerd. Ik hoop in mijn huidige

Wat is het goede uit de

leerjaar en in het laatste jaar meer in de praktijk te kunnen oefenen.

coronaperiode dat je vast wilt
houden?

Krijg je binnen de Parabool genoeg ruimte om je te ontwikkelen?

Thuis werken.

Ja! Dat is ook één van de redenen waarom de Parabool zo’n mooie organisatie
is. Er is ruimte voor ontwikkeling. Dit bevordert het werkplezier.
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Verzuim
Het zal niet niemand verbazen dat we in 2021 een hoog

Ziekteverzuim

7,87%

verzuimcijfer zien. Voor een deel direct of indirect toe te
schrijven aan corona. Het doel om onder de 5% te blijven
is niet gehaald. Het verzuim van collega’s en het grote
aantal medewerkers in quarantaine heeft een negatieve
invloed gehad op de ervaren werkdruk.

Verbeterpunt 2020

Aanpak werkdrukbeleving, aandachtspunt
vanuit zowel CTO als MTO, door het voortzetten van een aantal acties die al zijn gestart en
nieuwe projecten.
Blooming Culture Sessies
We zijn gestart met het aanbod van Blooming
Culture teamsessies. Joyfulness Coöperatie
heeft ons meegenomen in de wereld van de
Blooming Culture en Joy: werkvreugde. Ze geven
mensen en teams een nieuw perspectief op
samenwerken en werkplezier en geven spelenderwijs inzicht in hoe het met de medewerker en
met het team gaat. Zo ontdekken we wat goed
loopt, wat aandacht verdient en waar ontwikkelkansen liggen. Deze sessies gaan in 2022 nog
door, omdat nog niet alle teams zijn geweest.
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Hoe blijf je veerkrachtig?
Ik blijf -op een veilige manier- kleine,

Project functiehuis: de 1e fase werd afgerond in mei 2021.

leuke dingen doen met familie en

Daarna start de 2e fase van beschrijven.

vrienden. Daarnaast gewoon blijven

Het doel van de projectgroep Functiehuis was om antwoord te geven

werken.

op de vraag: Hoe zorgen we voor een duidelijk en toekomstbestendig

Wat is het goede uit de corona-

functiehuis, dat recht doet aan de te leveren zorg en begeleiding van onze

periode dat je vast wilt houden?

cliënten, in samenhang met de organisatiestructuur en -cultuur, arbeids-

Juist voor mensen met een be-

markt en onze concurrentiepositie? Ondanks de enorme inzet van de

perking geeft (deels) thuiswerken

projectgroep Functiehuis en de betrokkenheid van een klankbordgroep,

enorme mogelijkheden. Dit wil ik

hebben we besloten het project Functiehuis tijdelijk ‘on hold’ te zetten.

vasthouden voor mijzelf en voor de

Afgelopen jaar zijn onze digicoaches gestart. Er is een

Daarvoor zijn goede redenen:

hele maatschappij.

welkomstvideo gemaakt om de digicoaches te introdu-

• Het invullen en implementeren van een nieuw functiehuis is erg

Digicoaches
Verbeterpunt 2020

Rick Brink
Oud-minister van gehandicaptenzaken/ Directeur Belangenbehartiging Stichting Studeren
& Werken op Maat

ceren en op intranet is een app met de digimuis aange-

ingewikkeld gebleken. Ingewikkeld omdat volgens de methodiek van

maakt. Via digimuis@deparabool.nl kunnen collega’s

FWG-advies helder verwoord moet kunnen worden wie bij welke

met vragen terecht bij onze digicoaches. Ook zijn ze een paar

doelgroep welke functie krijgt. Met dit vraagstuk kampen meerdere

dagen per week telefonisch bereikbaar voor vragen. Er zijn al

gehandicaptenzorgorganisaties. Na veel navraag is gebleken dat niet

verschillende vragen per e-mail beantwoord en ook op locatie

één andere organisatie het tot nu toe gelukt is deze puzzel goed op te

hebben ze geholpen bij het citrixloos werken.

lossen. Er is nog geen ‘best practice’ waarop wij kunnen leunen.

Leermanagementsysteem (LMS)
We zijn gestart met de aankoop van een leermanagementsys-

• Met dit gegeven is FWG-advies ook weer zelf om tafel gegaan.
Zij gaan proberen een duidelijkere matrix te maken waarop we de

Kleurmeesters

indeling kunnen gaan baseren.

Hoe blijf je veerkrachtig?

teem. Het systeem heet Studytube. Het is een online leerom-

• Daarnaast is de verwachting dat de CAO hierover iets gaat opnemen.

Dat we ondanks corona wel (bijna

geving met een bibliotheek waarin de Parabool verschillende

• Zo gauw bovenstaande 3 ontwikkelingen voortgang hebben, zal een

de hele periode) open mochten zijn

onlinetrainingen aanbiedt op allerlei verschillende gebieden.

nieuwe projectgroep worden ingericht om dit vraagstuk opnieuw uit

is heel belangrijk voor de meeste

In Studytube heeft iedere medewerker een eigen leeromgeving

te gaan werken. We zijn namelijk van mening dat als we een wijziging

cliënten. We horen vaak terug hoe

waar zijn/haar persoonlijke ontwikkeling bijgehouden kan wor-

gaan aanbrengen, deze wijziging goed uit te leggen moet zijn, waar

fijn ze het vinden om gewoon te

den. Hierin staan ook een aantal toegewezen trainingen. Deze

iedereen een eerlijk en goed gevoel bij krijgt. In 2022 staat het functie-

kunnen werken, i.v.m. structuur en

kunnen aangevuld worden met trainingen uit de bibliotheek.

huis daarmee opnieuw op het jaarplan.

daginvulling.
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WAT GAAN
WE DOEN IN 2022?
Het Leer Managementsysteem gaat in maart 2022 live.
Het project functiehuis is on hold gezet, maar de strategische
personeelsplanning wordt met voorrang uitgewerkt.
Aandacht voor teamreflectie in het kader van de basis op orde.

‘Het bestuur van de zorgorganisatie bevordert

Thema’s

Door alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren, heeft dit weer

dat intern een gerichte samenspraak

Allereerst hebben we in meerdere groepjes de volgende

extra aandacht nodig.

ontstaat over het concept kwaliteitsrapport’,

thema’s besproken:

Organisatie brede aandacht voor Plan Do Check Act-cirkel. We zijn
goed in het maken van plannen en doen. Ook het evalueren is een

“OOK HET
EVALUEREN IS
EEN LOGISCHE
STAP”

Terugblik
themabijeenkomst
aldus het kwaliteitskader. Samen met de

•

Veerkracht: Beschikt de Parabool over voldoende
veerkracht? Wat gaat goed? Waar liggen kansen voor

ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, raad

verbetering?

logische stap. Maar het bespreken of de uitgevoerde acties ook echt

van toezicht en het managementteam zijn we

hebben opgeleverd wat was voorgenomen, gebeurt nog onvoldoende.

tijdens een themamiddag in gesprek gegaan

verantwoordelijkheid als begeleiding, organisatie?

In 2022 zal in de gehele organisatie een RI&E worden uitgevoerd.

over het kwaliteitsrapport. Hieronder lees je de

Wanneer grijpen we in en wanneer blijft het bij

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden de
veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de Parabool in kaart
gebracht. Een RI&E is verplicht voor alle organisaties met personeel.

uitkomsten van deze inspirerende middag.

•

Corona en de kwaliteit van begeleiding: Wat is onze

adviseren?
•

Ruimte voor ontwikkeling: Wordt de kwaliteit binnen de
Parabool beter door de ruimte voor ontwikkeling?

Daarna wordt er een plan gemaakt om de risico’s weg te nemen
of te beperken.

Ieder thema werd ingeleid door een filmpje waar in een
cliënt of collega vertelde over de eigen ervaringen. Bij ieder
gesprek betrokken we het perspectief van de cliënten, de
medewerkers en de organisatie. We sloten de gesprekken
af door het noteren van ‘dit gaat goed’ en ‘dit kan beter’.
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André Leferink, bestuurder

Feedback

Algemene, aanvullende opmerkingen?

Tijdens de themamiddag was er ook ruimte om feedback te

“De volgende keer ga ik ook een moeilijke casus aanleveren,

geven op het kwaliteitsrapport.

het is niet allemaal mooi.” “Denk na over en krijg helder

Samenvattend
beeld

wanneer goed goed genoeg is”. “Verbinding strategie –

Voldoet dit rapport aan het doel dat
eraan gesteld wordt?

bouwstenen – Blooming Culture Sessies beschrijven”.
Stelling: Het kwaliteitsrapport zet de organisatie aan tot
leren & verbeteren, voor medewerkers is het een update.

Dit gaat goed:

“Leren en verbeteren blijft een aandachtspunt. Goed dat het

“De invalshoeken zijn prima; het rapport geeft inzicht in de

weer benoemd wordt. Maar je zou ook mensen persoonlijk/

kwaliteitssturing van de Parabool”. “Het ziet er uitnodigend

team moeten benaderen en vragen waar behoefte aan

Ook het tweede coronajaar is onze veerkracht

de ontwikkeling van de medewerkers en nieuwe locaties

en verzorgt uit”. “Het benoemt alle onderwerpen die het

is. Daarnaast zou je het rapport ook kunnen voorzien van

voor uitbereiding van onze diensten. Daarnaast is en blijft

afgelopen jaar gespeeld hebben binnen de Parabool en het

stellingen om het leren en verbeteren te stimuleren”.

flink op de proef gesteld. Er is weer veel gevraagd

ziet er speels uit”. “Het nodigt uit tot lezen”.

Strategie

van zowel medewerkers, cliënten en verwanten.
De maatregelen volgden elkaar in snel tempo op.

het werven en behouden van gekwalificeerde medewerkers een grote uitdaging. Ook willen we ruimte behouden
om deskundigheid uit te breiden. Verder zal de invulling en

Dit kan beter:

Het laatste deel van de middag stond in het teken van de

Er waren vaccinatierondes en versoepelingen

“Geef meer aandacht voor bedrijfskundige processen. Er

nieuwe strategie. Tijdens de themamiddag was deze nog in

die vervolgens werden ingetrokken. Desondanks

derschap de komende periode aandacht vragen. In 2021 is

is bijvoorbeeld een geweldige inhaalslag op het gebied van

concept fase. Menno Braakman, externe begeleider van het

input opgehaald voor de vernieuwde strategie. In 2022 gaan

businesscase”.

strategietraject, gaf een presentatie over een aantal van de

hebben we onze veerkracht ook gebruikt om

strategische richtingen en de link met kwaliteit.

vooruit te kijken.

verdeling van taken en verantwoordelijkheden rondom lei-

we deze vertalen en starten met de implementatie.

Grip

Zijn alle thema’s voldoende terug te
vinden in het rapport?

Wanneer is ‘goed’ goed genoeg, de basis op orde

We zijn goed in het maken van plannen en ook in het

Gemist wordt het thema ‘Samenwerking met (keten)

In 2021 liepen er veel projecten en we hadden een groot

uitvoeren daarvan. Het evalueren is een logische stap die

partners en samenwerking primaire proces en

aantal doelen geformuleerd. Dit heeft veel gevraagd van

we goed onder de knie hebben. Maar bespreken of de

ondersteunde diensten’. “Voeg ook gesprekken met ouders

de inzet van collega’s juist in het tweede jaar van de co-

uitgevoerde acties ook echt hebben opgeleverd wat was

en verwanten toe”. “In het volgende rapport ook graag

ronapandemie. Alles bij elkaar een zware belasting.

voorgenomen, gebeurt nog onvoldoende. Dit vraagt van ons

aandacht voor ouders en verwanten”.

Dit betekent dat we dit beter moeten prioriteren, minder

allemaal dat we aandacht hebben voor de PDCA-cirkel; Plan

doelen en afstemmen. Onder de noemer van ‘de basis op

Do Check Act.

orde’ wordt de focus gelegd op het op orde hebben en hou-

“IN HET VOLGENDE
RAPPORT OOK
GRAAG AANDACHT
VOOR OUDERS EN
VERWANTEN”

den van de reguliere processen. De basis op orde is ook het

Bedoeling

thema van het jaarplan voor 2022. Hier wordt op gestuurd

Terug naar het begin: de basis. Want wij zíen ieder mens en

door middel van de interne verbeterlijst, de interne audits,

willen ieders eigenheid koesteren. Dit vraagt om veerkracht

de rapportages in de Zorgmonitor en het ICT-plan. Via de

en maatwerk. Hierdoor kunnen onze cliënten groeien in

projectenlijst worden activiteiten gevolgd en voordat we

zelfstandigheid, zich ontplooien in de samenleving en daar

starten met nieuwe projecten gaan we een impact analyse

energie van krijgen. Dát is waar is waar we ons iedere dag

maken.

voor inzetten.
Ik wil al onze medewerkers bedanken voor deze inzet.

Ontwikkeling

Dankzij jullie veerkracht lukt het om dicht bij de bedoeling te

Om de basis op orde te houden zijn ook ontwikkelingen

blijven. Hier blijven we ons de komende jaren voor inzetten.

nodig. Denk aan het vernieuwde Elektronisch Clienten Dos-

Door gewoon te doen waar we bijzonder goed in zijn.

sier, het cliëntportal, het Leer Management Systeem voor
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