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We hebben zorg en aandacht voor de cliënt, 
maar ook voor elkaar. Met hart voor de zaak 
gaan we er samen voor. We nemen verant-
woordelijkheid voor ons eigen werk en voor 
de Parabool als geheel. We zijn respectvol en 
laten anderen in hun waarde. Kleinschaligheid 
is onze kracht.

Wij blijven gewoon doen wat we al deden 
en gaan verder. Aansluitend bij de continu 
veranderende maatschappij en nieuwe vragen. 
Wij zoeken daarbij actief naar samenwerking: 
met elkaar en buiten de Parabool. Samen 
ontwikkelen wij; nu en in de toekomst. Want 
samen kan je meer dan alleen.

We zijn open, eerlijk en oprecht. Bij de Parabool is een afspraak  
een afspraak. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.  
We hebben zelfinzicht, staan open voor het geven én ontvangen 
van feedback en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 

We zijn vakbekwame 
zorgverleners. We willen én 
kunnen blijven leren. Door 
cursussen en opleidingen, maar 
ook door elkaar tips te geven. 
Samen zijn we verantwoordelijk 
voor scholing, met als doel de 
kwalitatieve zorg voor de cliënt. 
Wij geloven in een leven lang 
leren. Met die mindset blijf je jong.

PersoonlijkPersoonlijkGewoon maakt  Gewoon maakt  
ons bijzonderons bijzonder

BetrouwbaarBetrouwbaarDeskundigDeskundig

Via de QR code krijg je toegang tot de Safey waaier. 
Hierin vind je tips over veilig mailen en appen, wat te 
doen bij een vermoedelijk datalek en nog veel meer.

WEES BEWUST   JE DEELT

MET   JE DEELT

 JE DEELT

EN MET WELK   JE DEELT
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Geef me de 5 
• W.A.T. Waarnemen, Aansluiten, Toevoegen
• Zeg wat wél Positief, kernachtig, zwart/wit,  

concreet en met !!!
• Geef zoveel mogelijk regie Van Persoonsafhankelijk, 

naar Structuurafhankelijk, naar Zelfstandig
• Wees duidelijk op de 5 Wie, Wat, Waar, Hoe, Wanneer
• G.R.O.T. Generaliseren, Relativeren, Oplossende Taak
• Visualiseer Maak van je praatje een plaatje
• Wees auti-sensitief Het gedrag is een direct  

gevolg van zijn breinwerking
• Zie ongewenst gedrag als signaal  

Ga op zoek naar de oorzaak.

www.deparabool.nl / T 0570 62 79 73

➜

➜ ➜

➜

https://youtu.be/01Dtp4yOs-Y
https://youtu.be/LjEPho4snoE
https://www.deparabool.nl/content/uploads/2020/07/Safey-Waaier-online.pdf
https://youtu.be/It0QL0GwD3E
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Voorwoord
Het kwaliteitsrapport van 2019 is nauwelijks herkenbaar als 
kwaliteitsrapport. Dit keer geen magazine om rustig te lezen 
op de bank. We hebben dit jaar voor een vorm gekozen die 
je tijdens het werk steeds kunt gebruiken, kunt lezen en op 
kunt schrijven. Een bureauonderlegger! 
De onderlegger bestaat uit vier kwadranten met als thema 
onze kernwaarden: persoonlijk, deskundig en betrouwbaar 
en onze visie: gewoon maakt ons bijzonder en dit doen we 
samen. Drie kwadranten hebben een QR-code met een film, 
een QR code met de Safey waaier en een QR-code bevat 
deze tekst.
Het kwaliteitsrapport gaat over de hele Parabool, over de 
zorg en begeleiding die wij bieden aan al onze cliënten.  
Én over de betrokkenheid met verwanten, het netwerk 
rondom de cliënten. Daar willen we over vertellen en dat 
willen we laten zien. 

Samen zijn wij de Parabool
Als mensgerichte organisatie voelen wij ons al jaren thuis in Salland.  
Bij de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen 
met een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon-, werk- en  
dagbestedingslocaties richt de Parabool zich op ontplooiing, sociale  
contacten en integratie in de samenleving. Ook bieden wij ondersteuning in 
eigen omgeving. Thuis, op school of op het werk. 
De Parabool kent vier clusters: Dagbesteding en Werken, Ambulante  
dienstverlening, Wonen en Kinderen. Binnen de clusters wordt gewerkt in 
teams, die voor de dagelijkse gang van zaken op locatie worden aangestuurd 
door teamleiders. Vanuit het Service Bureau leveren verschillende afdelingen 
ondersteuning en service, zodat we de best mogelijke zorg kunnen bieden. 

https://www.youtube.com/watch?v=NdWKakJbSZU  
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Ontwikkelingen in 2019

Dagbestedingslocatie de Schure 
De Schure is een dagbestedingslocatie op Oerdijk 106a voor cliënten met een 
belevingsgerichte zorgvraag in de leeftijd vanaf 18 jaar. Met de realisatie van 
deze locatie wordt invulling gegeven aan de visie op dagbesteding, waarbij een 
omslag plaatsvindt naar een vraaggerichte, individuele benadering waardoor 
meer diversiteit in het aanbod ontstaat.
Cliënten van ODC ’t Lantaarntje (ODC) stromen nu bij 18 jaar door naar andere 
zorgaanbieders voor zowel wonen als dagbesteding. De cliëntenraad en 
ouders van het ODC laten regelmatig weten tevreden te zijn over de zorg- en 
dienstverlening van de Parabool. Ze zouden graag zien dat hun kind ook als 
volwassene bij de Parabool terecht zou kunnen voor wonen en dagbesteding. 
Deze cliënten blijven hierdoor voor dagbesteding in beeld bij de Parabool. 
De Parabool heeft vaak al een langdurige relatie met deze cliënten en hun 
verwanten opgebouwd, waardoor het in de lijn der verwachting ligt dat op 
termijn deze cliënten ook graag in hun woonbehoefte, en begeleiding daarbij, 
door de Parabool willen worden voorzien. Zo kunnen we begeleiding bieden aan 
elke levensfase van de cliënt.

De Schure is geopend in februari 2019 op het terrein bij het Groene Erf.  
Voor deze locatie is gekozen gezien de gunstige ligging ten opzichte van  
andere panden die de Parabool in gebruik heeft in de nabijheid van de Oerdijk.

Erve Steenbruggen 
Aanleiding voor het opstellen van een businesscase is de directe en tevens 
nadrukkelijke vraag van de ouders van een groep kinderen met een hoge indicatie 
(VG06 en VG07) binnen de Parabool om een locatie voor hen te realiseren. Het 
gaat hier om een groep verstandelijk beperkte kinderen met (zeer) moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Vanuit het Zorgkantoor kwam ook het nadrukkelijke verzoek 
om te overwegen een dergelijke locatie te openen.

Dit heeft geleid tot het onderzoeken van de mogelijkheden van een nieuwe woon- 
en werklocatie voor onze cliënten met een VG06 of VG07. Daarnaast is in 2019 de 
projectgroep “Erve Steenbruggen” aan de slag gegaan om dieper in te gaan op de 
vraag naar de levensvatbaarheid van deze locatie. Een delegatie van CCR, OR en 
RvT heeft diverse instellingen bezocht om een beter beeld te krijgen van verschil-
lende combinaties van doelgroepen. Hieruit blijkt dat de combinatie VG06 met 
VG07 het meest geschikt voor deze locatie is. Na consultatie van de betrokken 
stakeholders en de Raad van Toezicht is besloten nog een verdiepend onderzoek 
uit te voeren om de doelgroepen goed in kaart te brengen en de personele bezet-
ting. In 2020 vindt verdere besluitvorming plaats. 

BC de Poort
We hebben in 2019 het initiatief genomen tot een onderzoek naar de realisatie, 
met samenwerkingspartners, van een expertisecentrum, ‘de Poort’. Een centrum 
voor observatie en diagnostiek van jonge kinderen met een ontwikkelingsach-
terstand. Vanuit de visie dat door het bundelen van expertise de zorg aan het 
jonge kind op één plek in Deventer aangeboden kan worden.  Het uitgewerkte 
concept is uitgebreid besproken. Helaas is het financieel niet haalbaar gebleken, 
omdat samenwerkingspartners niet financieel willen/kunnen bijdragen ondanks 
het enthousiasme en de wil om samen te werken. 

Omgevingsanalyse: wens om bij de Parabool te wonen  
en arbeidsmarkt ontwikkeling
De vraag naar woonmogelijkheden bij de Parabool is gestegen. We zijn dan ook 
met verschillende partijen in gesprek om hiervoor mogelijkheden te creëren.  
In de huidige woningmarkt is dat niet eenvoudig te realiseren.
De arbeidsmarkt in de zorg (inclusief VG) komt naar verwachting sterk onder 
druk te staan en de Parabool bereidt zich hierop voor door het project arbeids-
marktcommunicatie. Hiermee willen we zorgen dat we voldoende gekwalificeerde, 
gemotiveerde medewerkers, passend bij de Parabool aan ons binden, zodat we 
goede zorg en ondersteuning voor cliënten kunnen blijven waarborgen.
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Verbeterpunt Actie 

Intakeproces registreren in Cura Dit is onderdeel van het project vernieuwd ECD dat ook in 2020 nog doorloopt. 

Omgevingsanalyse 2019: in gesprek met stakeholders In juni besproken met woningbouw en gemeenten.

Op een andere manier input voor het kwaliteitsrapport ophalen. 
Daarbij checken of dromen vertaald zijn in acties en wat het 
resultaat is van de beschreven verbeteracties. Wat levert dit op 
voor begeleiders? Wat is de meeropbrengst. 

De teams is gevraagd om input aan te leveren. Resultaat is te lezen in de hoofdstukken 2,3 en 4.

Ervaringen met het werken met de placemat in kaart brengen

Het is een thema van de interne audits. We zien dat de placemat helpend is: houvast biedt in het 
duidelijk hebben van de taken en de verdeling hiervan binnen een team. Het maakt ook duidelijk dat 
de cliënt centraal staat en waar de grenzen liggen aan voldoen aan wensen en verwachtingen van 
cliënten. De evaluatie van de zelforganisatie heeft hiermee een raakvlak. 

Meer reflectie in het rapport over 2019; ook verhalen over  
dingen die niet goed gaan en de verbeteracties.

Nemen we mee in het rapport over 2019.

Beschrijven wat het effect is en de ervaringen zijn van de  
trainingen die door medewerkers zijn gevolgd.

Nemen we mee in het rapport over 2019.

Kwaliteitsrapport organisatie breed: ook interviews en  
ervaringen van cliënten uit de andere clusters.

Nemen we mee in het rapport over 2019. 

Aandachtspunt eenzaamheid Is belegd in plan van aanpak locaties.

Verbeterpunten kwaliteitsrapport 2018

Lees verder op de volgende pagina

In het onderstaande overzicht zijn bij ieder verbeterpunt de ondernomen/ voorgenomen acties weergegeven.  
Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat dit de kwaliteit van zorg aan de cliënten ten goede komt. CTO en thema 
eenzaamheid is onderwerp van gesprek. Hier is aandacht voor om zo het welzijn van de cliënten waar mogelijk te 
verbeteren. Zelforganisatie geeft regelruimte voor medewerkers waardoor zij dichtbij cliënten kunnen zijn en snel 
op vragen in kunnen gaan.



Kwaliteitsrapport 2019
vorige pagina   volgende pagina

6

Kritisch blijven op medicijngebruik bij cliënten; alternatieven 
bespreken

Bespreken met apotheek/arts en CCR wat is onze verantwoordelijkheid is. We kunnen signaleren in 
sommige gevallen en kritisch zijn op hoeveelheden. 

Toekomstbestendigheid: arbeidsmarkt ontwikkelingen. Start project arbeidsmarkt communicatie. + regioplannen zijinstroom.

Pilot digitaal aftekenen toediening medicatie.
In 2019 is het Project elektronische toedienregistratie medicatie gestart. In het najaar is een pilot 
gehouden en de resultaten hiervan waren positief. Besloten is om in 2020 het systeem in alle  
woonlocaties te gaan gebruiken. Zie hoofdstuk 4.

Bewustwording en borging privacybescherming
Het project ‘Veilig huis’ (AVG) eindigt eind 2019. In de eindevaluatie is een voorstel opgenomen  
voor de borging van de diverse onderdelen. De huidige projectgroepsleden zullen vanuit hun functie 
verantwoordelijk worden voor de meeste zaken.

CTO: meer beschikbare tijd begeleiding
Gerelateerd aan eenzaamheid plan van aanpak. Regelarm blijft punt van aandacht en verder  
meegenomen in evaluatie zelforganisatie. 

Wees trots Betrekken we bij arbeidsmarkt communicatie. En zie films op de bureau onderlegger.

Meer positioneren van de organisatie met behulp van  
bijvoorbeeld de eerste top: Vertrouwen en verbinding is  
zichtbaar. 

Wees trots  + ambassadeurschap.

Teamreflectiespel: hoe kunnen we deze spelvorm gebruiken om 
met cliënten en verwanten in dialoog te komen over het werken 
in de driehoek?

Mogelijke combi met ‘empowerment’ /driehoek. ‘Veiligheid was een van de thema’s die naar voren 
kwam tijdens de inspraakavond die georganiseerd was door de CCR. Om met cliënten en verwanten 
over dit thema in gesprek te komen zijn stellingen rondom veiligheid gemaakt. Deze worden in een 
kletspot versie door de CCR leden in locaties besproken in 2020.

Bewaken van de balans tussen innoveren en behouden  
kwaliteit.

Continu proces. 
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Zowel cliënten als medewerkers waarderen de persoonlijke 
benadering naar elkaar. Bij de Parabool werken we vanuit 
het gedachtegoed van de bedoeling waarbij de cliënt 
centraal staat. De wensen en verwachtingen worden 
besproken in dialoog met cliënten en niet over cliënten. 
Hieronder lees je door middel van een aantal voorbeelden 
hoe we handen en voeten geven aan de kernwaarde, 
Persoonlijk!   
 
Mijn Cirkel
Op Mijn Cirkel wordt samen met de cliënt beschreven wie hij is, wat zijn 
droom is, wat goed gaat en wat beter kan. De methodiek wordt ingezet ter 
voorbereiding op het jaarlijkse evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek worden 
ook het persoonsbeeld, de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en het netwerk 
van de cliënt besproken. 
De cirkel is eigendom van de cliënt. Hij 
bepaalt zelf of de cirkel wordt opgehangen 
en waar, of en wie de cirkel mag zien. De 
begeleiding legt de inhoud van de cirkel 
vast in Mijn Kaart. Deze kaart is een 
combinatie geworden van de bespreking 
van de cirkel en het jaarevaluatieformulier. 
Eventuele bijstellingen van de veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s en verdere 
afspraken worden op mijn kaart genoteerd.

Ik word ouder 
Cliënten bij de Parabool worden ouder. Sommige cliënten hadden daar 
vragen over, zoals: “Wat hoort er allemaal bij ouder worden?” “Hoe kan ik 
gezond ouder worden?”. En de medewerkers hadden terecht de vraag: “Hoe 
begeleiden wij onze cliënten in het proces van ouder worden?”. Het idee 
ontstond om cliënten een cursus aan te bieden die gaat over ouder worden. 
Dat werd de 50+ cursus. 
Vanuit de website van het kennisplein gehandicaptensector is gekeken 
naar de opzet voor de cursus ‘Ik word ouder’. Deze opzet is ontwikkeld door 
de organisatie Reinaerde en biedt de bouwstenen om zelf een cursus op 
maat samen te stellen. Samen met de begeleiding is goed gekeken welke 
onderwerpen we op welke manier aan willen bieden. Tijdens de cursus komen 
we 6x met de bewoners bij elkaar en bespreken de thema’s: Wanneer voel je je 
oud; bewegen; werk en dagbesteding, dag invulling, hobby’s; voeding; wonen 
en het Levensboek (en het Wensenboek).
De bewoners vinden de cursus belangrijk en leerzaam. We krijgen positieve 
reacties en de opkomst is goed.

2 Wij zijn persoonlijk en dat doen we zo!

Deelnemers vertellen: 

Oh, dus daor hep ie ok wel last van (Oh, dus daar heb jij 
ook wel last van). ‘T wut zo makkelijker um older te wun 
(Het wordt zo gemakkelijker om ouder te worden)
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Vrijheidsbeperkende maatregelen in relatie tot eigen regie
Zoals je hebt gelezen vinden we eigen regie voor de cliënt heel belangrijk. 
Toch zetten we soms vrijheidsbeperkende maatregelen in. Dit lijkt misschien 
tegenstrijdig aan elkaar, ze worden echter zorgvuldig ingezet met oog voor 
de cliënt en zijn omgeving. 

De Parabool heeft geen BOPZ-erkenning. Op dit moment worden vrijheids-
beperkende maatregelen alleen afgesproken wanneer er een gevaar dreigt 
voor de cliënt zelf of zijn omgeving. We verliezen tijdens dit proces de eigen 
regie van de cliënt niet uit het oog.
In eerste instantie wordt er gekeken wat de mogelijke alternatieven zijn. 
Ook de volgende vraag wordt besproken: ‘Wat zou er gebeuren als je de 
maatregel niet zou toepassen? Denk hierbij aan de gevolgen voor de cliënt 
en/of diens omgeving.’

Wanneer er tot een maatregel wordt overgegaan, wordt vastgelegd om 
welke maatregel het gaat, wat het doel is en wat het beoogde effect is 
van de maatregel. De maatregel wordt geformuleerd in overleg met de 
orthopedagoog of Arts Verstandelijk Gehandicapten en geregistreerd in 
het daarvoor bestemde formulier. Wanneer de Parabool het nemen van 
een maatregel voor een cliënt wenselijk/noodzakelijk acht, maar de cliënt/
wettelijk vertegenwoordiger dit niet goedkeurt, zal de maatregel niet worden 
toegepast. Hiervan wordt dan melding gemaakt in het ondersteuningsplan 
door middel van een veiligheidsrisico omschrijving.
Minimaal ieder half jaar wordt de maatregel geëvalueerd met de cliënt/ 
wettelijk vertegenwoordiger. Hierbij wordt besproken of het wenselijk is de 
maatregel voort te zetten, af te bouwen of zelfs op te heffen. 

Wij zijn persoonlijk: 2019
Wij zijn persoonlijk. Het zit in ons DNA en past daardoor niet in een geka-
derd hoofdstuk. Ook de hoofdstukken die hierop volgen zullen gaan over het 
persoonlijke. Net zoals je in dit hoofdstuk ook onze andere kernwaardes kan 
herkennen. 

Volwaardig leven: ‘zin in mijn dag’ 
Er is een landelijk programma in de VG-sector gestart: Volwaardig Leven. 
Omdat de visie van Schuilenburg daar naadloos op aansluit, is besloten een 
voorstel in te dienen. Dit gaat om de organisatie van een zinvolle dag voor 
(oudere) bewoners die thuisblijven. Gezocht wordt naar een manier waarop 
zij (individueel) begeleid worden bij activiteiten, ontmoeten, bijdragen, rust 
en andere momenten op de dag. Het plan is inmiddels gepresenteerd en 
we mogen mee doen met het programma. Het plan is ook besproken met 
vertegenwoordigers vanuit de teams. Er is een medewerker Zinvolle Dag 
aangesteld die vorm gaat geven aan deze wensen en verwachtingen.

Mijn Cirkel
Binnen cluster Wonen zijn met 92% van de cliënten jaarevaluaties gehou-
den met gebruik van Mijn Cirkel. Cliënten geven soms aan dat ze de cirkel 
te kinderachtig vinden en dan wordt samen met de begeleiding een andere 
vorm gezocht of gelijk Mijn Kaart ingevuld. Het cluster werken/dagbesteding 
maakt ook gebruik van Mijn Cirkel. Voor sommige cliënten van ambulant is 
dit ook het hulpmiddel voor de jaarevaluatie. De overige jaarevaluaties vin-
den plaats m.b.v. formulieren van de gemeenten of de standaard jaarevalua-
tie. Bij kinderen vindt de evaluatie plaats tijdens MDO-gesprekken en/of met 
behulp van een formulier van gemeenten. Bij gesprekken met ouders wordt 
soms een aangepaste versie van Mijn Cirkel gebruik. 
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Mijn Cirkel: Opbrengst voor cliënten
We hebben de teams gevraagd wat het oplevert om met Mijn Cirkel te werken. 
Veel genoemde reacties zijn: De cliënt voelt zich serieus genomen. Er ontstaat 
een gelijkwaardiger gesprek. Cliënten hebben nu minder het idee dat er gepraat 
wordt over wat ze niet kunnen. Voor ouders (ODC) maakt het mogelijk makkelij-
ker te bespreken hoe ze de toekomst van hun kind zien en om feedback te geven 
over de samenwerking. Door Mijn Cirkel wordt de jaarevaluatie minder een stuk 
in de kast. Je kunt makkelijker afstemmen op het niveau van de cliënt.

Maar er kwamen ook kritische geluiden binnen: 
Het dromen is voor sommige cliënten lastig. Voor sommigen geeft het hen het 
idee dat ze meer zelf het gesprek leiden en wordt het inzichtelijker. Voor anderen 
heeft het geen meerwaarde en is het een verplicht nummer. Aangezien alle  
cliënten op leeftijd zijn vinden wij geen aansluiting bij deze vorm. Anderzijds  
ook cliënten die het lastig vinden. 

Mijn Cirkel: Opbrengst voor de begeleiders
Ook vroegen we wat deze vorm oplevert voor de begeleiders:
Door tijd te nemen en door te vragen komen er verrassende dingen uit. Het geeft 
een goed inzicht in de wensen en het geeft handvatten. Je komt dingen te weten 
waar je tijdens vorige jaarevaluaties waarschijnlijk nooit achter was gekomen. 
Het is makkelijk om in te vullen. Je komt mooier, concreter en duidelijker met een 
cliënt in gesprek. Het verslag is na het invullen van Mijn Kaart eigenlijk al klaar, 
waardoor het gesprek met familie goed verloopt. Geen lange verslagen.  
Tastbaar voor ouders. Je weet beter wat er in de cliënten om gaat. Door de  

wens van een cliënt is het onderwerp seksualiteit besproken. Minder  
vooroordelen, minder invullen voor de cliënt. Cliënt ziet zichzelf anders bij  
het kopje ‘ik’ dan wij. De vorm zorgt ervoor dat het niet statisch wordt.  
Meer werkplezier.

Ook over de opbrengst voor begeleiders kwamen wat kritische noten:
Het blijft een uitdaging voor volgend jaar om de cirkel voor elke cliënt  
aantrekkelijk te maken. Er zijn cliënten die weigeren. Hoe kan je de cirkel  
passend maken voor de individuele cliënt? De vorm is veranderd, maar levert  
niet meer op. Het vraagt bij sommige cliënten veel van de creativiteit van de  
begeleiding.
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Dromen
Onderdeel van Mijn Cirkel is dat cliënten gaan dromen. Soms zijn dromen 
eenvoudig te realiseren, soms is het de kunst om te ontdekken wat wél te  
realiseren is bij een droom. Een paar droomvoorbeelden:
• Een cliënt droomt van verhuizen. Na doorvragen kwam men er achter waar 

het om ging: hij vindt het warme eten niet altijd lekker en wil hier meer een 
eigen keuze in hebben. Daarom wordt er nu vaker wat klaar gemaakt wat de 
cliënt lekker vindt.

• Parachutespringen. Dit blijkt niet mogelijk. Er is een alternatief gevonden: 
zweefvliegen. Dit wordt gerealiseerd in 2020.

• Cliënt met NAH heeft als droom om weer zelfstandig te kunnen fietsen. Dit 
bleek niet haalbaar, maar er is wel een alternatief gevonden: een driewieler.

• Leren de eigen was te doen door aanschaf eigen wasmachine. Dit is 
gerealiseerd en de cliënt is blij met meer zelfstandigheid.

• Heel verrassend praktische droom: Een cliënt wil leren om een mail te 
versturen en leren werken met een iPad, zodat hij kan mailen naar zijn 
vakantievriendin. Hiermee werd ook de eenzaamheid verkleind. 

• Cliënt wil graag actrice worden. Ze heeft een eigen acteerclub opgericht en 
treedt op voor begeleiders.

• Oudere cliënt wil graag voor de 2de keer in haar leven met de trein. Dit is 
gerealiseerd. 

• Cliënt wilde naar familie in Canada. Daarnaartoe gaan ligt nog iets te ver 
weg, maar ze is nu aan het skypen met de familie in Canada.

• Een cliënt droomde van alleen naar het dorp gaan. Inmiddels loopt de 
begeleiding mee naar het dorp. Dan wordt een plaats en tijd afgesproken 
wanneer ze elkaar weer zien en kan er contact worden gelegd met mobiele 
telefoon.

Wij zijn persoonlijk in 2020

Om verder te verbeteren willen we 2020 gebruiken om de volgende punten  
op te pakken. 
• Mijn Kaart integreren in het ECD en goed printbaar maken en digitaal te 

ondertekenen.
• Aanpassingen maken of alternatieven zoeken voor Mijn Cirkel, zodat deze 

voor oudere cliënten, cliënten die zelf geen input kunnen geven, of cliënten 
die het te kinderachtig vinden beter bruikbaar wordt. 

• Om nieuwe medewerkers te leren werken met Mijn Cirkel wordt er gezocht 
naar een manier om deze kennis over te brengen op een manier die aansluit 
bij de behoefte van (nieuwe) medewerkers, bijvoorbeeld door een tutorial op 
video. 
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We zijn vakbekwame zorgverleners. We hebben zelfinzicht, staan open voor het 
geven én ontvangen van feedback en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 
We willen én kunnen blijven leren. Betrouwbaarheid komt tot uiting op allerlei 
manieren. Hieronder een greep om hier een indruk van te krijgen.

Veilig huis 
Wij hechten er waarde aan dat iedereen zich bij ons veilig, gewaardeerd en 
thuis voelt. Gewoon jezelf kunnen zijn, dat is de enige manier om volledig 
tot je recht te komen. Een veilig huis voor iedereen. Voor cliënten, voor 
collega’s en voor bezoekers. Denk daarbij aan de privacy, aan de veiligheid in 
de gebouwen, persoonlijke veiligheid en gezondheid. En Safey helpt daarbij! 
Safey is de veiligheidszwaluw van de Parabool die telkens ‘opduikt’ als het 
over het thema Veiligheid gaat. 

  Wij zijn betrouwbaar: 2019
Betrouwbaarheid is vaak goed te meten. Hieronder lees je een aantal  
uitkomsten die veel zeggen over onze kernwaarde ‘betrouwbaar’.

CTO-dagbesteding 
In 2019 is het cliënttevredenheidsonderzoek, CTO, gehouden in het  
cluster werken/dagbesteding. Gemiddeld geven de cliënten de werkplek van 
de Parabool een hoog rapportcijfer, namelijk een 9. De toelichtingen op het 
rapportcijfer zijn overwegend positief. De aandachtspunten worden in 2020 
in de teams besproken en uitgevraagd bij de jaarevaluaties. Waarbij sommige 
punten moeilijk te beïnvloeden of veranderen zijn. Bijvoorbeeld prettig voelen 
bij andere cliënten en collega’s of het gebouw en de inrichting. 

Sterke punten van de dagbesteding van de Parabool:
1: Werkzaamheden
2: Begeleiding (nodige hulp, luisteren, vertrouwen, klik persoonlijke begeleider)
3: Sfeer en samenwerking
4: Werkplek 
5: Vervoer naar werkplek 
6: Gesprek over het ondersteuningsplan

Aandachtspunten voor de dagbesteding van de Parabool. 
1: Prettig voelen bij andere cliënten en collega’s 
2: Nieuwe dingen leren 
3: Wachten op de begeleiders 
4: Gebouw en inrichting 

Leveranciersbeoordelingen
Er zijn in 2019 leveranciers beoordelingen uitgevoerd met leveranciers, onder-
aannemers en behandelaars. In het kader van de HKZ-certificering (her-)be-
oordelen we leveranciers zodat de ingekochte producten en diensten voldoen 
aan de vastgestelde inkoop en aanbestedingseisen. Aan de hand van het 
beoordelingsformulier wordt een aantal criteria door beide partijen in overleg 
gewaardeerd en daar waar nodig worden verbeterpunten besproken. 

3 Wij zijn betrouwbaar en dat doen we zo!
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Ziekteverzuim 
Een lager verzuim zorgt voor een hogere betrouwbaarheid. Een lager verzuim 
zorgt voor meer stabiliteit, minder werkdruk en teams staan minder op 
spanning. Het mag dus voor zich spreken dat een lager verzuim zorgt voor 
een hogere kwaliteit voor cliënten.
De Parabool doet mee aan de Vernet Health Ranking. Deze ranking laat in één 
cijfer zien hoe een organisatie binnen de branche presteert op het gebied van 
ziekteverzuim. In 2018 was het ziekteverzuim 7%. In 2019 is deze gedaald 
naar 4,3%. Het branchegemiddelde was in 2019 6,4%. De Parabool scoort 
hiermee een 9 bij de Vernet Health Ranking! 

In 2019 was de focus gericht op ‘aandacht’. Aandachtsfunctionarissen op 
het gebied van ziekteverzuim hebben een training gevolgd. Leidinggevenden 
hebben nog meer ingezet op persoonlijke aandacht voor medewerkers. We 
hebben persoonlijke aandacht meer handen en voeten gegeven. 
Daarnaast hebben medewerkers veel eigen regie en zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen leven en balans. We geven die ruimte en we hopen dat 
medewerkers dit ook voelen. 
Voor een deel is verzuim niet beïnvloedbaar, maar we gaan ervoor om deze 
ontwikkeling vast te houden. 

Personeelsbestand 
Een stabiele organisatie zorgt voor een hogere betrouwbaarheid. We hadden 
minder personeelsverloop in 2019 dan in 2018. Dat komt onder andere 
doordat we grotere contracten en meer vaste dienstverbanden hebben 
aangeboden. Wij geloven dat wanneer we aantrekkelijk zijn voor medewerkers, 
we ook aantrekkelijk zijn voor cliënten. 

De afgelopen tijd hebben we regelmatig samengewerkt in overkoepelende 
projecten. Een bijeffect hiervan is dat de sector en de Parabool beter 
op de kaart worden gezet. Ook dit heeft een positief effect op het 
personeelsbestand. Meer over een aantal van deze projecten lees je in het 
hoofdstuk ‘Dit doen we samen’. 

Wij zijn betrouwbaar in 2020
• We gaan aan de slag met de aandachtspunten uit het CTO-onderzoek. 
• De verbeterpunten uit de leveranciersbeoordelingen worden omgezet in 

acties.
• In 2020 gaan we voor stabiliteit als het gaat om ziekteverzuim. Het project 

Goed en Gezond Roosteren gaat hier ook aan bijdragen. 
• Er wordt een CTO gehouden onder de cliënten van ambulant en de ouders 

van de kinderen van het ODC en Peuterplus. 
• Arbeidsmarktcommunicatie: We zijn in 2019 bezig geweest met een  

nieuw beeldmerk. Deze gaan we in 2020 lanceren en invulling geven aan  
ambassadeurschap. 

• We werken aan een duidelijke procedure en een optimaal werkend systeem 
voor deskundige werving & selectie.
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Wij geloven in een leven lang leren. Je bent nooit te 
oud om te leren, met die mindset blijf je jong. Samen 
zijn we verantwoordelijk voor scholing, met als doel 
de kwalitatieve zorg voor de cliënt. De Parabool geeft 
ruimte en mogelijkheden, de medewerkers pakken hun 
verantwoordelijkheid.
 
Banenonderzoek
We hebben in 2019 een banenonderzoek laten doen (afstudeeronderzoek): 
Hoe tevreden zijn medewerkers met hun baan en groeimogelijkheden?  
Hieruit kwam naar voren dat medewerkers over het algemeen heel tevreden 
zijn. Opleidingen zijn belangrijk en worden ook belangrijk gevonden. Deze  
bieden we voldoende, maar het blijkt dat men de weg daarnaartoe niet altijd 
goed kan vinden. Hier ligt een verbeterpunt.

Personeel
De Parabool streeft altijd naar voldoende gekwalificeerde, gemotiveerde  
medewerkers, passend bij de Parabool, zodat we goede zorg en onder- 
steuning voor cliënten kunnen waarborgen. Meer over de personele  
ontwikkelingen lees je in hoofdstuk 3 (‘ziekteverzuim’, ‘personeelsbestand’)

Onze Cirkel 
Bij de Parabool gebruiken we het teamreflectiespel Onze Cirkel. Dit spel  
hebben we zelf ontwikkeld. We zijn best trots op het feit dat er inmiddels  
ook andere organisaties zijn die gebruik maken van Onze Cirkel.  
Op een speelbord staan vier thema’s benoemd: proces cliënt, relatie cliënt/
medewerker, samenwerking team en veiligheid. Aan de hand van stelling- 

kaarten gaat het team met elkaar in gesprek. Vervolgens worden er acties  
afgesproken. Deze worden genoteerd op Onze Kaart: wie doet wat en  
wanneer. Er kunnen ook stellingen worden toegevoegd bijvoorbeeld vanuit  
de evaluaties met de individuele cliënten (Mijn Kaart) of vanuit het cliënt- 
tevredenheidsonderzoek. 

Specialisten
Bij de Parabool hebben we specialisten. Dit zijn medewerkers die naast 
hun functie gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied of thema. Deze 
specialiteit hebben ze door opleidingen, cursussen, of gewoon door veel 
ervaring. Deze specialisten kunnen door collega’s ingevlogen worden.  
We hebben specialisten op het gebied van:
• De Samenwerkingsdriehoek
• Cliënten betrekken bij het formuleren van de ondersteuningsvraag
• ABA-methodieken
• Diabetes
• Individuele begeleiding van cliënten met vraagstukken rondom seksualiteit
• Sociale Media bij de LVB-doelgroep
• Ouder wordende cliënt en dementie
• Stervensbegeleiding/ hospice
• Sociale vaardigheidstraining
• Gezonde voeding - vraagstukken rondom eten
• Video Interactie Begeleider
• Verslavingszorg/ GGZ-problematiek
• Krachtgericht Werken
• Autisme Specialisten (Geef me de 5)
• Contact Clown Puk
 

4 Wij zijn deskundig en dat doen we zo!
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Autisme Specialisten
Autisme (en aanverwante stoornissen) komt heel veel voor binnen onze 
doelgroep. Daarom heeft de Parabool twee specialisten die zijn opgeleid 
op het gebied van autisme en geef me de 5. Wie/ Wat/ Waar/ Wanneer/Hoe 
moeten duidelijk zijn. Dit zijn de 5 puzzelstukjes van Geef me de 5. Als je die 
helder hebt, dan kom je al een heel eind. Daarbij focussen zij niet zozeer op 
het lastige gedrag, maar kijken meer hoe dat is ontstaan. Waarom gebeurt 
dit? Ik ben toch duidelijk? Waarom gaat het dan toch niet zoals verwacht? 
De specialisten gaan in gesprek met de persoonlijk begeleider, het team en 
laten begeleiders video opnames maken. Wanneer de cliënt meer inzicht 
nodig heeft over zijn handelen, door middel van bijvoorbeeld psycho-educatie, 
instrueren en coachen zij de begeleiding. Insteek bij dit alles is dat er gekeken 
wordt naar ‘wat wél’ en dus niet zozeer naar ‘wat niet’.

Placemat; visie in de praktijk
In de placemat zijn de kaders en regelruimte benoemd. Het maakt duidelijk 
hoe we invulling geven aan onze visie. In dit werkdocument is vastgelegd wat 
onze gezamenlijke opdracht is en wie wat doet. Met de placemat wordt duide-
lijk besproken hoe het eigenaarschap van de verschillende onderdelen wordt 
belegd vanuit de visie om de eigen regie zoveel mogelijk bij de medewerkers 
te laten. Teamleiders hebben dit document in de teams besproken. Daarbij is 
specifiek gekeken naar de vraag: Wat hebben teams nodig?

Kijken bij de buren 
Ieder jaar hebben we de ‘kijken bij de buren week’. Een leuke mogelijkheid om 
eens bij een andere locatie of andere discipline mee te kijken. Los van dat dit 
gezellige momenten zijn waarin je elkaar en elkaars werk beter leert kennen, 
zijn het ook momenten die ervoor zorgen dat de kwaliteit en deskundigheid 
vergroot worden.

Trainee teamleider
Dit is een traject waarin je als medewerker de kans krijgt om uit te zoeken wat 
de functie van teamleider inhoudt en of deze functie bij je past. Officieel is het 
een traject van 1 jaar, maar er wordt altijd op maat gewerkt. Tijdens dit traject 
loopt de trainee mee met een teamleider. De trainee kijkt mee, doet ervaring 
op, wordt gecoacht en kan onder supervisie teams leiden. 
 

Een oud-trainee vertelt:

Ik kijk heel positief terug op het traject dat ik heb gevolgd.  
1 jaar vond ik eigenlijk te kort, in overleg werd het traject met 
een jaar verlengd. Het tweede jaar ben ik gekoppeld aan een 
andere teamleider. Interessant, omdat dit een nog bredere inkijk 
geeft. Het volgen van het traject is geen garantie op een baan als 
teamleider. Ik moest net als ieder ander een sollicitatieprocedure 
doorlopen. Inmiddels ben ik teamleider. Ik ben er zeker blij mee! 
Ik merk dat het goed bij me past en vind het dan ook goed dat de 
Parabool deze doorgroeimogelijkheid biedt. 
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Agressie/preventie training
Agressie is niet altijd te voorkomen, het kan voor je gevoel heel onverwachts 
gebeuren. Het kan je bang maken, je voelt je machteloos. Je bent alert, maar 
ook angstig geworden. Door deze trainingen krijg je bij dreigende en geweld-
dadige situaties meer grip op jezelf en de cliënt. Ook wordt er gekeken naar de 
betekenis van het gedrag.

 

Een collega vertelt: 

Door middel van casussen, rollenspellen en het aanleren van 
technieken heb ik veel geleerd. Ook werden we bewust gemaakt 
hoe we reageren in dreigende situaties: zijn we geneigd om in 
zo’n geval naar voren of naar achteren te stappen?

Wij zijn deskundig: 2019
Onze Cirkel
76 % van alle teams heeft teamreflectie uitgevoerd, soms op een andere 
manier dan met het spel.
Vier teams hebben met behulp van een andere methode gereflecteerd op hoe 
als team wordt bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor 
onze cliënten. Naast het teamreflectiespel worden teambuildingsdagen,  
intervisie en team coaching gebruikt om met elkaar inzichten, normen en 
waarden, ‘wat gaat goed’ en ‘wat kan beter’ uit te wisselen.

Waarover is er tijdens het spelen van Onze Cirkel gesproken? 
Er werd gesproken over feedback geven. Waar willen we naar toe en waar 
laten we ons door (af-)leiden? Een team gaf aan dat ze de dingen die in hun 
hoofd zitten meer willen delen. Veiligheidskaarten en veiligheidsrisico’s 
kregen een update. De behoefte aan scholing werd in kaart gebracht. Men 
sprak over het bewaken van grenzen, alert zijn op regelarm werken en over 
het te snel over grenzen heen gaan bij collega’s. Ook kregen collega’s meer 
inzicht in elkaars kwaliteiten en ontwikkelpunten, werd er besloten dat het 
contact met het netwerk nog verder verbeterd kan worden en ging het over 
de zelfstandigheid van cliënten versus begeleiding bieden. Hoe gaan we 
om met verschillende meningen over normen en waarden, huisregels en 
veiligheid versus gevaar. Ook de thema’s eenzaamheid, grenzen aan zorg en 
betrokkenheid van het netwerk zijn besproken. 

Wat levert het spelen van Onze Cirkel op?
Op die vraag kwamen de volgende antwoorden. Je kijkt met een andere blik 
naar het werk en je staat stil bij zaken die anders zo vanzelfsprekend zijn. 
Het geeft een goede discussie. We praten over onderwerpen waar we in het 
dagelijks werk niet aan toe komen. Door het spel lukt het om persoonlijke 
kwaliteiten gerichter in te zetten en we leerden elkaar beter kennen. We ston-
den stil bij de vraag waarom we doen wat we doen en we kregen meer inzicht 
in de doelen, denkwijze en handelen van collega’s. Het is een concrete tool 
om acties ter verbetering te formuleren. We kregen leuke gesprekken over de 
kwaliteit van zorg en konden de samenwerking in het team verbeteren. Door 
het spelen zijn we erachter gekomen welke expertise we missen. 
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MIC meldingen
Met ingang van 1 april is het nieuwe MIC-registratie formulier in het ECD in  
gebruik. Dit levert andere cijfers en inzichten op. Zo is het aantal categorieën 
drastisch ingekort, worden de meldingen rondom incidenten in het medicatie 
proces per processtap ingedeeld, wordt een risico weging ingevuld en worden 
mogelijke oorzaken benoemd. We zien dat het aantal meldingen iets is vermin-
derd, maar dit lijkt niet het gevolg te zijn van het nieuwe formulier. 
Er is een vermindering van het aantal meldingen medicatie zichtbaar. Het is nog 
te vroeg om dit toe te schrijven aan de pilot ‘digitale medicatiebeheer’.  
Het nieuwe formulier maakt wel inzichtelijk war mogelijke oorzaken liggen.
In de kwartaal analyse zijn aanbevelingen opgenomen. Het is niet altijd duidelijk 
wat er met deze aanbevelingen wordt gedaan en wat hiervan het resultaat is. 

Evaluatie zelforganisatie 
De Parabool werkt met zelforganiserende teams. In 2019 is een uitgebreide 
evaluatie gehouden binnen de teams. De teamleiders hebben de terugkoppeling, 
inclusief gerichte vragen, en de uitkomsten van ieder team per team bespro-
ken. De belangrijkste conclusies: we gaan het aantal aandachtsfunctionarissen 
verminderen daar waar dit de effectiviteit verhoogd. Medewerkers ervaren door 
zelforganisatie meer verdieping, groei, invloed en inzage, kortom meer regel-
ruimte. Echter het eigen maken van de nieuwe taken en de afstemming daarover 
met teamleiders kosten tijd. Dit kan ten koste gaan van de tijd die beschikbaar is 
voor cliënten. 
Conclusie overall is dat teams blij zijn met de taken en bijbehorende verant-
woordelijkheden. Onder andere op het gebied van facilitaire zaken is behoefte 
aan meer centrale ondersteuning, dit sluit aan bij het centraliseren van bijvoor-
beeld inkoop en Internet, televisie en telefonie. 

NCare
In 2018 was het toedienen van medicatie een aandachtspunt. Om het risico op 
medicatie incidenten te helpen verkleinen zijn we In 2019 gestart met het gebruik 
van NCare, een app voor digitale registratie bij het toedienen van medicatie. We 
hebben een pilot gedraaid met vijf teams: Papieren toedienlijsten werden ver-
vangen door een tablet met een applicatie. Deze pilot was een succes. De app is 
gebruiksvriendelijk, het bestellen van medicatie is makkelijk en efficiënt en er is 
dubbele controle op afstand mogelijk. Eind 2019 is op basis van de evaluatie van 
de pilot besloten om verder te gaan met het gebruik van NCare door implemen- 
tatie in alle woonlocaties. 
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Scholing en ontwikkeling 
Wij geloven in een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om scholing en 
ontwikkeling. Daarbij is het uitgangspunt dat we kwalitatieve zorg willen leveren 
aan de cliënt. Het is een samenspel: de Parabool geeft ruimte en mogelijkheden, 
de medewerkers pakken hun verantwoordelijkheid.

Een collega vertelt:

Ik vind dat de Parabool veel mogelijkheden geeft als het gaat 
om scholing en ontwikkeling. Je kunt aangeven wat je zou willen 
of wat je goed lijkt om te volgen, de Parabool probeert hierin te 
steunen. Ik heb de afgelopen tijd best veel cursussen gevolgd. 
Denk aan Beheerder BMI/overschatten & inschatten/ medicatie-
scholing/ Geef me de 5/ Psychosomatische klachten begeleiden/ 
BHV/ enz.
Ik vind het zeker goed en nuttig. Ik heb er niet altijd zin in,  
omdat het naast de al ingeplande diensten komt en daardoor niet 
altijd handig te plannen is met de thuissituatie. Maar het is altijd 
leerzaam en goed toepasbaar op de werkplek. Je wordt weer op 
scherp gezet en het is goed voor de bewustwording.

In 2019 zijn de eerste 4 van het rijtje de verplichte trainingen geweest.  
De opsomming is niet volledig maar geven wel de belangrijkste weer. 
Goodhabitz is een online platform boordevol leuke en inspirerende 
e-learnings. Iedere medewerker had in 2019 een jaarabonnement en kon 
zoveel trainingen volgen als hij/zij zou willen. Het aantal deelgenomen 
trainingen was gemiddeld vergeleken met andere organisaties. Medewerkers 
waren enthousiast, maar gaven ook terug dat ze het lastig vinden om er tijd 
voor vrij te maken. 
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Aandacht voor verbeteren bedrijfsprocessen
Aan verschillende bedrijfsprocessen is extra aandacht besteed, met als doel 
werkwijzen eenduidig te maken en daar waar mogelijk regelarmer. Bijvoor-
beeld het roosteren, vernieuwingen in het ECD en meer grip op capaciteit. Hier 
wordt druk aan gewerkt. De verbeteringen of de effecten worden pas in 2020 
zichtbaar.

Innovatie
De functie van stafmedewerker innovatie en techniek is officieel begonnen in 
2019. Hiermee dragen we bij aan het bewustwordingsproces van alle mede-
werkers om meer na te denken over wat technologie kan bieden. Medewer-
kers kregen de mogelijkheid om naar inspirerende dagen of evenementen te 
gaan rondom dit thema. Het afgelopen jaar heeft deze stafmedewerker vaak 
aangesloten bij teams en medewerkers konden technologische toepassingen 
zelf uitproberen. Er is veel geïnformeerd via intranet. Medewerkers werden 
echt betrokken bij verschillende nieuwe, technologische ontwikkelingen. Ook 
worden teams betrokken bij de keuze voor nieuwe technologische toepassin-
gen en welke ideeën en wensen zij daarin hebben.
Met deze functie zijn we goed voorbereid op de toekomst. Technologie kan 
onder andere ingezet worden om de zelfredzaamheid van cliënten te vergoten, 
de kwaliteit van zorg te vergroten en de werkdruk te verlagen.

Universiteit Twente: De belevingsruimte
In samenwerking met de Universiteit Twente is er voor de Schure gezocht 
naar een juiste invulling voor een belevingsruimte.

De medewerkers vertellen: 

“Er is behoefte aan een prettige ruimte, voor een  
rustmoment voor cliënten, maar waar ook door de  
inzet van technologische toepassingen van alles te  
beleven valt.”

De belevingsruimte is van grote meerwaarde, omdat voor deze cliënten  
prikkels door een zeer kleine reactie moeten ontstaan. Het mooiste is als de 
cliënt zelf de prikkel kan creëren. De cliënt beweegt bijvoorbeeld met zijn hand 
en er gaat een muziekje aan in de ruimte.
Door middel van brainstormsessies met de begeleiding en ouders, maar  
ook door kleine testjes met cliënten leren we waar de behoefte ligt voor de 
belevingsruimte.
 

Wij zijn deskundig in 2020
• Het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek wordt in 2020 afgenomen
• We starten met het project Functiehuis
• De weg naar opleiding/groei is voor sommige medewerkers lastig te vinden.  

We zoeken hierin naar verbetering
• NCare verder uitrollen voor alle woonlocaties
• Acties die voortvloeien uit evaluatie zelforganisatie uitvoeren
• Acties die voortvloeien uit evaluaties Placemat uitvoeren
• Uitleen lanceren van zorgtechnologie-toepassingen
• Bespreken van MIC-analyses, aanbevelingen, in clusteroverleg en  

teamoverleggen.
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Samenwerken is voor ons essentieel. Intern en extern, 
met directe collega’s en door alle lagen heen. Samen met 
cliënten, verwanten en professionals. Want samen kan je 
echt meer dan alleen. Hieronder krijg je al lezend een  
indruk hoe wij het ‘samen’ vormgeven. 

 
Mijn Netwerk  
Mijn Netwerk is een netwerkcirkel. Dit formulier is onderdeel van Mijn Cirkel 
en wordt jaarlijks met de cliënten ingevuld. Deze cirkel helpt bij het inzichte-
lijk maken van het netwerk van de cliënt. Wanneer er concrete acties met een 
cliënt worden opgesteld, wordt de cirkel erbij gepakt: wie kan bij deze actie 
ondersteunen?

Samenwerkingsdriehoek
Wij vinden het belangrijk om samen met verwanten te werken aan een goede 
driehoek: de top van de driehoek is voor de cliënt. De hoeken aan de basis 
van de driehoek zijn voor de verwanten en de professionals. Wij geloven dat 
het belangrijk is dat er ruimte is voor iedere hoek in deze driehoek. Een goede 
samenwerking tussen professionals en verwanten maakt dat de driehoek een 
stevige basis krijgt en de cliënt in de top kan groeien en ontwikkelen. (Deze 
visie is gebaseerd op de theorie van Chiel Egberts).

Behandelaren
Samenwerking tussen begeleiders en behandelaar wordt ‘dichtbij’ vormgege-
ven. Dat wil zeggen: korte lijnen, het initiatief tot contact wordt genomen van-
uit de begeleiding en hoeft niet via de teamleider te lopen. Minimaal jaarlijks 
vindt ook met de behandelaars een evaluatiegesprek plaats. 

Medezeggenschap
Wij zijn blij met onze medezeggenschapsorganen. Er zijn verschillende Cliën-
tenraden, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

ODC ’t Lantaarntje en het Kindcentrum Borgele
Het Kindcentrum heeft een uniek aanbod van vier verschillende partners die 
intensief samenwerken. Naast het ODC zijn een basisschool, een school voor 
speciaal onderwijs en kinderopvang in het Kindcentrum gevestigd. Een  
verzameling van kennis op uiteenlopende vlakken. Maar met één 
gemeenschappelijk belang: de ontwikkeling van ieder kind. ‘We kijken verder 
dan de muren van ons eigen kennisgebied en bundelen onze krachten.’ ‘Zo 
leren we van en met elkaar. Door de verschillende partners heeft ieder kind de 
mogelijkheid het beste te krijgen van verschillende soorten onderwijs, opvang 
en zorg. Ieder kind doet mee, ongeacht zijn of haar ondersteuningsvraag.’
‘Gewoon waar het kan, maatwerk voor ieder kind dat dit nodig heeft’. 

5 Dit doen we samen en dit doen wij zo!



Kwaliteitsrapport 2019
vorige pagina   volgende pagina

20

Dit doen we samen: 2019
 
Onderwijs-zorggroep Kindcentrum 
Dit is een samenwerking tussen de Parabool en speciaal onderwijs de Linde. In 
deze groep zitten leerlingen met een meervoudige beperking. Deze leerlingen 
zitten voor 50 procent in onderwijs en 50 procent in zorg. Zij leren van andere 
leerlingen die speciaal onderwijs volgen, doordat er momenten zijn waarin 
deze groepen met elkaar samenwerken. 

Een leerkracht vertelt: 

Ik heb zelf bij de Parabool gewerkt als begeleider en heb de 
mogelijkheid gekregen om de overstap te maken naar onderwijs. 
Nu ben ik leerkracht bij de Onderwijs-zorggroep. Wij zijn vaak 
positief verrast over de ontwikkelingen die we zien bij deze 
leerlingen. Doordat ze nu ook in aanraking komen met onderwijs, 
blijkt er meer ontwikkeling in te zitten dan we van tevoren hadden 
ingeschat. De combi zorg en onderwijs is voor alle partijen en 
bovenal voor onze cliënten een win-win situatie. 

Regionale samenwerking
Er is een regiovisie opgesteld met twaalf organisaties. De Parabool doet hier 
actief aan mee. Er zijn verschillende thema’s waarin samenwerking wordt ge-
zocht en gevonden. 

Sallandse praktijk-leerroute
In september startte de Parabool met de 11 andere zorgorganisaties uit de re-
gio in samenwerking met Landstede Raalte met de Sallandse Praktijkleerroute 
waarbij studenten worden opgeleid tot de combinatiefunctie verzorgende IG/ 
medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3).
De organisaties bundelen zo samen hun krachten om nog meer mensen en-
thousiast te maken voor een baan in de zorg. 
De leerroute is nog volop in ontwikkeling en bedoeld voor mensen in de regio 
die graag in de praktijk willen leren, zelfstandig kunnen werken én van nieuwe 
uitdagingen houden. Dit kan in eigen tempo en volgorde. Hiervoor ontvangen 
ze een stagevergoeding.
Met de praktijkleerroute willen we een nieuwe manier van opleiden introduce-
ren. Eén die interessant is voor echte doeners; mensen die er niet voor voelen 
om jarenlang de schoolbanken in te gaan. Zij leren het vak, met ondersteuning 
vanuit school, in de praktijk.
Wat de Sallandse Praktijkleerroute bijzonder maakt, is de samenwerking van 
de ouderenzorg met de ggz en de zorg voor verstandelijk gehandicapten.

Regionale projectgroep technologie
Samen met organisaties uit de regio hebben we in 2019 de EHealth Week  
voorbereid. Deze vindt begin 2020 plaats. Een evenement voor iedereen, om 
íedereen te inspireren over technologie in de zorg. 
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Digital health center
Alle organisaties in onze branche in Nederland kunnen hierbij aanhaken. Het 
is een landelijk punt als het gaat om zorgtechnologie. Het is een netwerk voor 
samenwerking, inspiratie, kennisdeling en advies als het gaat om zorgtech-
nologie. Er wordt ook een EHealth bibliotheek door hen op orde gehouden en 
bijgevuld. Deze staat op het bureaublad van alle medewerkers. 

Project Anne 
Anne is een persoonlijke assistent op een tablet. Anne biedt structuur aan  
cliënten. Ontwikkeld in samenwerking met verschillende organisaties, is Anne 
ingezet bij 25 cliënten. Een aantal cliënten heeft door Anne hun medicatie in 
eigen beheer gekregen en hebben daardoor hun zelfstandigheid kunnen  
vergroten. We krijgen ook minder positieve reacties, waardoor we steeds meer 
leren. Het maakt duidelijk dat bij de inzet van een technologische toepassing 
goed gekeken dient te worden welke toepassing daadwerkelijk bij de cliënt past 
en voor welke hulpvraag het dient. Door de feedback die we krijgen van cliënten 
ontdekken we duidelijk de verschillende wensen die cliënten hebben als het 
gaat over de wijze waarop ze graag structuur aangeboden krijgen. Hierdoor 
kunnen we steeds beter aansluiten bij de behoefte en wensen van cliënten. 

Regio verpleegkundige
Regioverpleegkundige is vraagbaak. In de nachtelijke uren zijn zij een vraag-
baak voor verzorgenden op de werkvloer in de regio en kunnen ze zelf in actie 
komen. Als dat nodig is, kunnen ze contact leggen met de behandelende arts 
of specialist ouderengeneeskunde. 
De regioverpleegkundigen worden dus bij verschillende organisaties in de ou-
derenzorg ingezet: in totaal doen er nu negen mee. Eén daarvan zijn wij. 

Visie op dagbesteding 
Visie op dagbesteding, de uitgangspunten geformuleerd
- Verbinding/samenwerking met andere (zorg) partijen gericht op  

meerwaarde voor de (toekomstige) cliënt
- Ontwikkelen van aanbod dag-invulling oudere cliënten
- Dagbesteding nabij wonen
- Meer bekendheid/ zichtbaarheid

Client over kwaliteit
De Centrale Cliëntenraad heeft in 2019 advies uitgebracht over de begroting 
2020 en het jaarplan 2020. Een verzwaard advies is gegeven over de keuze van 
het instrument ‘Cliënt over kwaliteit’ van het LSR voor het in 2020 te houden 
Cliënttevredenheidsonderzoek. 

Dit doen we samen in 2020
• Ideeën en inspiratie ophalen als het gaat om zorgtechnologie: waar gaan 

we mee aan de slag?
• Samen met regionale organisaties hebben we een escaperoom voorbereid. 

Deze wordt verplaatsbaar en kan je als team spelen. De oplossing vind je 
in de toepassing van verschillende zorgtechnologieën. Op die manier wordt 
deze escaperoom een mooi en leuk leermoment.

• N.a.v. de samenwerking met Universiteit Twente gaan we binnen de organi-
satie kijken waar we deze technieken nog meer in kunnen gaan zetten. 
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Ook reflecteren doen we SAMEN tijdens een themamiddag
In het voorgaande jaar hebben we voor de eerste keer een themamiddag ge-
houden. De centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad, de raad van toezicht 
en het MT hebben in een gezamenlijke bijeenkomst het kwaliteitsrapport be-
sproken. 
Voor deze keer hadden we graag met elkaar op basis van de vragen uit het 
‘Spiegelbeeld’ willen spreken over de geleverde kwaliteit van onze zorg. Maar 
helaas konden we door de coronacrisis de geplande themamiddag op 31 
maart 2020 niet door laten gaan. Hieronder geven we een beeld van de aange-
leverde reflecties en meningen weer.

Reflecties op het kwaliteitsrapport 2019

OR:
Allereerst spreekt de ondernemingsraad zijn waardering uit voor de wijze 
waarop de afhandeling van dit kwaliteitsrapport wordt uitgevoerd gezien de 
situatie rond de Coronacrisis. Door de annulering van de themabijeenkomst 
ontbreekt de discussie aan de hand van de vier vragen. De ondernemingsraad 
is van mening dat de vragen interessante onderwerpen raken die zeker uitno-
digen tot een zinvolle uitwisseling van standpunten en ideeën. 
In algemene zin vindt de ondernemingsraad de vorm van het kwaliteitsrapport 
2019 inclusief de onderlegger met de QR-codes en de filmpjes, erg creatief. 
Het geheel is overzichtelijk door onder andere de verdeling in de thema’s en 
kort en bondig weergegeven. De tekst is prettig en makkelijk leesbaar. 
Inhoudelijk is de ondernemingsraad erg te spreken over de beschrijving van 

de actiepunten uit het rapport van vorig jaar en wat daarmee is gedaan, en 
over de weergave van de vele ontwikkelingen die zich in 2019 hebben voor-
gedaan. Er is onder meer veel bereikt op het gebied van samenwerking met 
andere partijen in de regio. 

Raad van Toezicht
Allereerst weer complimenten voor de wijze waarop “des Parabools” getracht 
is het kwaliteitsdenken overzichtelijk maar ook kernachtig weer te geven. Net 
als vorig jaar helder in opzet, structuur en info en daarnaast prettig leesbaar. 
Mooi rapport, complimenten! Goed dat er t.a.v. ‘deskundig’, ‘persoonlijk’ en 
‘betrouwbaar’ de opbrengst 2019 wordt neergezet en in dezelfde paragraaf 
vooruitgekeken wordt naar 2020. Dat geeft mooi de continuïteit weer. Idem 
voor samenwerking. 
Wat sterk is aan het proces rondom het tot stand komen van het kwaliteits-
rapport is dat de Parabool zich elk jaar inzet op het bevorderen van de dis-
cussie en samenspraak over kwaliteit binnen de organisatie. Helaas kan door 
de omstandigheden m.b.t. Corona dit jaar een echt gesprek niet plaatsvinden, 
toch probeert de Parabool alle partijen te betrekken in een feedback ronde. 
Daartoe geeft ook de Raad van Toezicht een kritische reflectie. 
Een reflectie naar aanleiding van het kwaliteitsrapport van 2018 is dat het een 
intensief en kostbaar proces is geweest door de vorm en werkwijze bij het tot 
stand komen van dat rapport. Het is goed dat de Parabool kritisch heeft  
gekeken naar deze vorm en een andere vorm heeft gezocht. 

6 Reflectie
Kansen voor verbetering; wat kan beter?
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Reflectie op het kwaliteitsrapport:
De Parabool ziet zichzelf als een lerende organisatie en wil ook graag aan de 
hand van een leerproces ontwikkelingen in gang zetten en de resultaten daar-
van weergeven (denk aan het systeem van PCDA). In het kwaliteitsrapport 
zien we een mooie weergave van bereikte resultaten. Daarnaast zien we al 
veel aanzetten tot het beschrijven van de werkelijke resultaten vanuit de  
leer- en ontwikkelprocessen.
 
Hier en daar zou dat nog specifieker mogen. Het is goed dat de verbeter- 
punten uit 2018 terugkomen in het rapport over 2019. Bij de opsomming blijft 
het vooral bij uitgezette acties. Een van de verbeterpunten is om ook meer  
reflectie op behaalde resultaten toe te voegen.
De bureauonderlegger geeft op een visueel aantrekkelijke manier een snelle 
samenvatting van het rapport weer. Fijn om dat op zijn Parabools te doen! 

Reflectie Centrale cliëntenraad
Algemene reflectie: bureau onderlegger blijft zichtbaar. Alle gegevens op één 
A4 is heel waardevol. 
Het rapport is mooi, helder en overzichtelijk. Anders dan vorig jaar maar dit is 
ook prima. Heel tevreden. Ziet er keurig uit

Reflectie vanuit verschillende perspectieven
We hebben de volgende vragen uit het ‘Spiegelbeeld kwaliteitskader gehan-
dicaptenzorg 2018, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur’ aan de raden en 
managementteam voorgelegd. Over het algemeen zijn de verschillende gele-
dingen gelijkgestemd in de antwoorden. 

1. Clientperspectief
Op welke manier maakt het kwaliteitskader verschil voor de cliënt? 

a. Niet
b. Doordat zorgverleners kritisch naar hun eigen handelen kijken wordt de 

zorg beter
c. Als zorgverleners samen met cliënten (en/of verwanten) praten over de 

zorg wordt die nog beter
d. Cliëntenraden moeten vanaf de start betrokken worden: zij bedenken  

onderwerpen, doen mee aan visitaties, geven verbeterpunten aan en kijken 
of dat ook wordt gedaan

e. Doordat zorgverleners en cliënten samen de verbeterdoelen (de uitkom-
sten) bespreken

Op alle vier de gegeven opties maakt het kwaliteitskader verschil voor de 
cliënt. De ondernemingsraad geeft hierbij aan dat antwoord b is het meest 
passend omdat dit aansluit bij de houding van medewerkers bij de Parabool. 
Zij hebben de neiging eerst kritisch naar hun eigen aandeel te kijken en daar-
bij weten wat ze nodig hebben om kwaliteit te leveren, met welke middelen zij 
hun doel kunnen bereiken.

2. Medewerkersperspectief
Medewerkers hebben het druk, hoe kunnen zij op een ontspannen manier  
leren en verbeteren?
a. Leren wordt makkelijker als positieve resultaten vaker benoemd en gedeeld 

worden
b. Leren gaat beter als goed is opgeschreven wat we gaan doen en duidelijk 

is wie waarvoor verantwoordelijk is
c. Medewerkers moeten ondersteund en beloond worden (in tijd en geld) voor 

leren en verbeteren
d. Je leert als medewerker meer als je zelf mag bepalen waar je over wilt le-

ren en wat je wilt verbeteren
e. Leren wordt leuker als je voelt dat het je helpt bij je werk
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Hierbij zijn de laatste drie antwoorden iets meer genoemd. Wanneer het ge-
leerde direct toepasbaar is in de praktijk zal dat de (tijds)investering in leren 
echt de moeite waard maken. De beloning en ondersteuning vindt men ook 
van toepassing. Iedere doelgroep heeft zijn specifieke deskundigheid nodig. 
Wanneer medewerkers gesteund worden om specifieke kennis tot zich te ne-
men, te implementeren en over te dragen zal het draagvlak om te leren groter 
zijn en zullen medewerkers meer gemotiveerd zijn.

3. Perspectief organisatie en bestuur
Wanneer wordt er genoeg geleerd in een organisatie?
a. Als elke medewerker opgeleid wordt in het onderzoekend werken
b. Als elk team geregeld tijd neemt om te reflecteren op het werk
c. Als het leren op individueel niveau en team niveau ook tot organisatie leren 

leidt
d. Als het leerproces goed georganiseerd en gemonitord wordt
e. Als cliënten en verwanten tevreden zijn
De antwoorden b, c en d worden het meest aangegeven. 
Het onderzoekend werken is niet iets wat nu binnen de Parabool gepromoot 
wordt. Wel vinden we het belangrijk dat mensen nieuwsgierig zijn en blijven 
naar hun eigen handelen en dat van collega’s. Waarom ze bijvoorbeeld in de 
begeleiding bepaalde keuze maken en deze kunnen onderbouwen. Én het 
effect van de gemaakte keuze delen met hun collega’s; openstaan voor feed-
back.

Tijd om te reflecteren op het werk wordt belangrijk gevonden. Zowel indivi-
dueel als op teamniveau. Het teamreflectiespel is een hulpmiddel. Het is een 
doorlopend cyclisch proces waarbij verbeteracties inzetten en daar weer op 
reflecteren aandacht moet hebben. Tevens is het belangrijk om verdiepende 
vragen te blijven stellen, om de kwaliteit van de reflectie te verhogen.
De organisatie van het leerproces en monitoring ligt vooral in de teams.  
Trainingen worden geëvalueerd door de teams en op organisatieniveau. 

4. Perspectief Raad van Toezicht
Hoe helpt de Raad van Toezicht om het kwaliteitskader te laten werken?
a. Door te controleren of het bestuur het kwaliteitskader juist heeft uitge-

voerd en ernaar handelt
b. Door het bestuur te vragen hoe leren en verantwoorden op alle plekken van 

de organisatie gebeurt
c. Door zelf te leren en te reflecteren op hun eigen werk
d. Door als raad net zo veel aandacht te besteden aan kwaliteit van zorg als 

aan geld
e. Door veel met medewerkers en cliënten te praten
Het net zo veel aandacht besteden aan kwaliteit van zorg als aan geld wordt 
gezien als het meest belangrijk om het kwaliteitskader te laten werken. Waar-
bij door de ondernemingsraad wordt opgemerkt dat in gesprek gaan en blijven 
met (een vertegenwoordiging van) medewerkers en cliënten belangrijk is.
De Parabool heeft een kwaliteitscommissie die specifiek vanuit deze scope 
kijkt, bijvoorbeeld naar de kwartaalrapportages. Kwaliteit van zorg is heel 
belangrijk en de commissieleden nemen dit mee naar de voltallige Raad van 
Toezicht. Daarnaast zijn er de werkbezoeken en is er contact met onderne-
mingsraad en de Centrale cliëntenraad. 
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Reflectie bestuurder
De bouwstenen uit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg zijn voor ons nog 
steeds de basis voor onze benadering van kwaliteit en de wijze waarop wij onze 
kwaliteit zichtbaar willen maken. We hebben in dit rapport onze kernwaarden 
gebruikt om een beeld te geven van hoe wij werken aan de bouwstenen. 
Het kwaliteitsrapport is toegankelijk en sprankelend en weerspiegeld de kern-
waarden van de Parabool.
Door de koppeling van het narratieve met de resultaten van de verschillende 
metingen en toetsingen ontstaat een consistent beeld van waar we staan 
in relatie tot onze doelen. Het meten gebeurt door de thermometers in onze 
processen die zichtbaar zijn in de kwartaalrapportages, de gehouden interne 
audits, externe certificering. Het narratieve beeld ontstaat door de gesprekken 
met interne en externe stakeholders. 

Door de persoonlijke benadering van cliënten en medewerkers, werken vanuit 
de bedoeling en aandacht voor eigen regie, ontstaan nieuwe initiatieven zoals 
de cursus ‘ik word ouder’ en het project ‘zin in mijn dag’. De dialoog met  
cliënten, met behulp van mijn cirkel, geeft veel cliënten het gevoel serieus  
genomen te worden. Cliënten voelen zich thuis en gehoord door de  
(persoonlijk) begeleiders 

Het tevredenheidscijfer van de cliënten, de betrokkenheid van de medewerkers 
en de ervaren sfeer binnen de organisatie, maken vertrouwen en verbinding 
zichtbaar en voelbaar. We zijn blij met tevreden cliënten en verwanten. Dit 
willen we graag zo houden en nemen de gegeven aandachtspunten en 
wensen serieus. Hier leren wij ook van. Klachten, maar ook rapportages 
van vertrouwenspersonen en individuele reacties kunnen bijdragen aan 
verbeteringen.

Deskundig zijn en deskundig blijven, reflecteren en leren 
Als Parabool willen we een lerende organisatie zijn en dat is zowel bottom up 
als top down. Op alle niveaus in de organisatie wordt geleerd en van elkaar 
geleerd. Denk daarbij aan MT – TL leiderschapsdagen, maar ook aan team-
building op locatie. Medewerkers worden ook uitgenodigd deel te nemen aan 
werkgroepen en projecten om daarin hun deskundigheid in te brengen en te-
vens leerervaringen op andere plekken op te doen. Een activiteit als “kijken bij 
de buren” past hier ook in.
Uitwisselen van reflecties tussen teams kan een bijdrage zijn aan een lerende 
organisatie. 

Al onze inspanningen zijn gericht op het verlenen van zorg aan onze cliënten, 
die een bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan en regie over eigen leven. 
De uitkomsten uit gesprekken en metingen laten zien dat we daar in de mees-
te gevallen in slagen. 
We stellen ons regelmatig de vraag: ‘wordt de cliënt hier beter van?’. Deze 
vraag zullen we onszelf blijven stellen om zo de juiste keuzes te maken.

In de besturing is opnieuw een verbeterslag gemaakt waardoor de rappor- 
tages steeds meer stuurinstrumenten worden in plaats van verantwoordings-
documenten.

De genoemde sterke punten zijn een consistente lijn vanuit voorgaande jaren. 
Ondanks de vele ontwikkelingen in de samenleving met name ook in wet- en 
regelgeving en financieringsmodellen blijft de koers van de Parabool in lijn 
met de meerjaren strategische doelen.
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De volgende punten vanuit het kwaliteitsrapport  2018 vroegen om aandacht 
en verdere (door)ontwikkeling:
•  Het omgaan met het eenzaamheidsgevoel van cliënten. Hoe kunnen we 

nabijheid en afstand in de juiste balans brengen? Een verdere verkenning 
ook van het duiden van het begrip eenzaamheid; 

 Dit punt is nog onvoldoende op gepakt en blijft ook voor 2020 een belang-
rijk aandachtspunt;

•  Meer positioneren en zichtbaar maken van de organisatie ter 
ondersteuning van de inclusieve samenleving voor de cliënten en gericht 
op de arbeidsmarkt en het werven van nieuwe medewerkers;

 Er is en wordt aangehaakt bij landelijke campagnes en ontwikkelingen 
waar het gaat over het versterken van de positie van de cliënt in de 
samenleving. Wij slagen erin om ons zodanig te onderscheiden op de 
arbeidsmarkt dat we kunnen voorzien in het behouden en werven van 
medewerkers. Laat onverlet dat we in 2020 een traject gaan starten 
rondom arbeidsmarktcommunicatie en strategisch personeelsbeleid. 
Daarnaast is er ook een steeds nauwere samenwerking met andere 
zorgaanbieders om schaarse expertise optimaal in te zetten;

•  Het betrekken van cliënten en verwanten bij de teamreflectie waardoor het 
samenspel in de driehoek nog sterker wordt;

 Dit aandachtspunt zal in 2020 nog meer aan waarde winnen door de nieu-
we wet in het kader van de medezeggenschap. In samenspraak met de 
CCR wordt gewerkt aan nieuwe vormen van medezeggenschap o.a. in het 
project empowerment;

•  Het bewaken van de balans tussen innoveren en behouden van de huidi-
ge kwaliteit. Het verder inrichten van de programma- en projectstructuur. 
Voortdurend toetsen van de innovaties aan de volgende twee criteria:  

Is de innovatie in het belang van de cliënt en draagt het bij aan regelarm 
werken. (doelmatigheid/efficiency)

 Het programma en projectmatig werken is verder geprofessionaliseerd 
door opleiding en inrichting. Er is een eenduidige projectlijst en opdracht-
gever en projectleider zijn benoemd.

In 2020 gaan we aan de slag om een nieuwe meerjaren strategie voor de  
periode 2021 -2025 te formuleren. Daarin zal opnieuw de cliënt centraal staan 
en de continuïteit van het kwaliteitsbeleid een belangrijke pijler zijn voor het 
tegemoet treden van de uitdagingen voor de komende jaren. 

Tot slot wil ik iedereen danken voor de grote inzet om ons kwaliteitstreven te 
realiseren en oproepen om vanuit het cliëntperspectief te blijven werken en 
continue te verbeteren. De feiten en de cijfers geven veel redenen om blij en 
trots te zijn op ons werk, maar laten we samen blijven focussen op de  
verhalen en mensen achter die feiten en cijfers. 
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Video: Rocketboys 
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