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Positief
Misschien is heel Nederland corona moe en hebben we er even geen zin meer in. We 

willen heel graag weer al onze oude vertrouwde dingen kunnen doen, zoals winkelen, 

op vakantie, op een terras zitten, festivals  bezoeken enzovoort. Helaas moeten we nog 

even volhouden!

Nu we niet meer van al die grote gebeurtenissen en activiteiten kunnen genieten, is 

het in deze tijd de kunst om juist te genieten van alle kleine dingen om ons heen: het 

voorjaar,  de zomer staat voor de deur,  de zon schijnt steeds vaker, langer en feller, de 

vogels zijn druk met nesten bouwen,  volop jonge veulentje en lammetjes in de wei, 

we zijn lekker veel buiten, fietsen,  wandelen en barbecueën er op los. Dat is ook weer 

genieten!!

Misschien moeten we elke dag, wanneer we opstaan, beginnen met een dansje, begin-

nen met een lach,  want wie vrolijk kijkt in de morgen,  lacht de hele dag!!

- Hanneke

Om privacy redenen mogen de foto´s in deze uitgave niet 
verspreid of elders gepubliceerd worden.
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Margriet Groep ODC
Op de Magriet-groep werken we met verschil-

lende thema’s. Zo hebben we dit jaar onder 

andere al gewerkt met de thema’s ‘winter, 

Pasen en huis’. We hebben dan kring-activi-

teiten rondom dit thema en maken handvaar-

digheid werkjes passend bij het thema. 

Met het thema ‘winter’ hebben we bijvoor-

beeld in de kring plaatjes met voorwerpen 

gematcht van schaatsen, handschoenen en 

oorwarmers. Tijdens het thema ‘Pasen’ heb-

ben we aan stro en veertjes gevoeld.

Zoals jullie op de foto’s kunnen zien waren 

de kinderen tijdens het thema ‘huis’ net echte 

bouwvakkers met het hesje aan en de bouw-

helm op.

Naast thema-gericht werken gaan we ook 

ontdekken en leren in de ruimtes in ons 

gebouw zoals je op de andere foto kan zien. 

Hier waren de kinderen in de zandruimte het 

zand aan het voelen en ervaren. 
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werken

Voor Woonbedrijf Ieder1 mochten wij 

kerstpakketten verzorgen. Wat een leuke 

opdracht was dat!

Omdat het om een zeer grote opdracht 

ging kregen wij hulp van cliënten, begelei-

ders en vrijwilligers van de Wasserette en 

Op Maat Schalkhaar. Maar ook kregen wij 

hulp van onze trajectbegeleider Lenie en 

teamleider Rina. Wat mooi om dit samen 

te doen! En nogmaals bedankt voor jullie 

hulp.

Wij van Industrieel Werk zijn goed in tellen 

en sorteren. Ook (de)monteren en verpak-

ken vinden wij leuk om te doen. Maar ook 

sticker werkzaamheden, folders vouwen en 

mailing verzorgen doen wij graag.

Misschien kennen jullie iemand met een 

bedrijf? Vraag diegene dan of zij nog een 

klus voor ons hebben. 

Lees je dit en denk je ‘ik heb nog wel een 

klus’ dan horen wij dat graag. Je kan con-

tact met ons opnemen door te bellen met 

0570-625898 of via industrieelwerk@de-

parabool.nl En hebben jullie ons al gezien 

op Facebook?

Mooie opdracht De Joetse 
Helaas mag de horeca in de nieuwe 

Joetse nog niet open door corona. Daar-

om doen we andere leuke dingen in de 

winkel. Bijvoorbeeld papierscheppen en 

placemats borduren. We zijn erg blij dat 

we dit nu kunnen doen.   

Werken
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Werken 

Sneeuwballen gevecht
Hier bij de Kleurmeesters hebben wij 

met al die sneeuw een klein sneeuwbal-

len gevecht gehad, Grietje en Desiree 

hadden hier erg veel lol in zoals je kunt 

zien. Lekker sneeuwballen gooien op de 

begeleiding! Er is natuurlijk ook tijd voor 

sneeuwpret en ontspanning tussen al dat 

harde werken door.

Ben jij creatief en ben jij opzoek naar een 

nieuwe/andere werkplek? Vind jij het leuk 

om te tekenen, schilderen en kleien? Dan 

zijn wij (de Kleurmeesters) op zoek naar 

jou. 

Lijkt het je leuk om een keer te kijken, dan 

kun je ons bellen op 0570 – 519130 of 

mailen op kleurmeesters@deparabool.nl  

Werken bij de Kleurmeesters?

Ik woon op de hoek van het gebouw 

Schuilenburg, op de benedenverdieping, 

met uitzicht op een weiland waar vaak 

heel veel koeien staan.

Drie keer per week ga ik naar de dagbe-

steding bij Opmaat in de Joetse. Verder 

heb ik veel hobbies. Ik wandel twee keer 

per week een rondje.

Max Verstappen en motorrace volg ik op 

TV, en ik kijk graag actiefilms. Ik heb een 

seizoenskaart van Go Ahead Eagles. Als 

het na corona weer kan ga ik graag weer 

met mijn broer naar het stadion in Deven-

ter. Ook hou ik van stevige rockmuziek.

Ik help in de woonvorm mee met tafel 

afruimen, vuilnis wegbrengen en stofzui-

gen. 

De begeleiding is aardig, maar dat mag 

ook wel met zo’n hulpvaardige man als ik. 

Theo Hollegien vertelt over zijn 
verhuizing naar Schuilenburg
In september 2020 ben ik verhuisd van de 

Deventerstraat waar ik zelfstandig in een 

groot appartement woonde naar Schui-

lenburg.

De reden van deze verhuizing was dat ik 

een dagje ouder word, en daardoor graag 

wat meer in de nabijheid van medebewo-

ners en begeleiding ben.

Ik vond het best spannend, maar nu ik 

hier een half jaar woon heb ik het erg naar 

mijn zin. Ik woon in een leuke groep, waar 

we gezellig samen eten en koffie drin-

ken. Daarnaast ben ik veel op mijn eigen 

appartement, waar al mijn eigen spullen 

in staan die meeverhuisd zijn vanaf de 

Deventerstraat.

Wonen
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Werken

Wat een gezelligheid weer de 
afgelopen maanden op het erf! 
Veel sneeuw geruimd en weer sneeuw 

geruimd en toen nog maar een keer…….

wat was er veel gevallen!  

Maar het erf en de omliggende woningen 

hebben we sneeuw vrij gekregen en veel 

zout erop zodat het niet glad werd. 

Na de sneeuw komt voor ons zonneschijn 

en wat genieten we daarvan! Een paar 

mooie tuinklussen gedaan, daar krijgen 

we dan weer voorjaarskriebels van!! 

Kleurplaat 
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Marcel Fiet in gesprek 
met Ietje de Jong

Wonen

Ietje de Jong, die ruim 5 jaar coachend 

manager van Schuilenburg was gaat iets 

anders doen. Marcel Fiet woont in Schui-

lenburg en heeft een gesprekje met haar.

Marcel: Waarom ga je Schuilenburg ver-

laten?

Ietje: Als ik iets doe dan wil ik dat goed 

doen. Ik merk dat het me veel energie 

kost om hier mijn werk goed te blijven 

doen. Ik heb er lang over nagedacht, maar 

voor mij is dit het moment om te stoppen. 

Dan kan ik meer tijd maken voor mijn hob-

bies, o.a. wandelen met de hond, schilde-

ren en yoga. 

Marcel: Wat zijn je leukste herinneringen 

aan Schuilenburg?

Ietje: Het 5-jarig bestaan vond ik een 

hoogtepunt. Het feest dat we met ons 

allen samen vierden was geweldig. Ook 

was er eens een kunstproject waarin 

buurtbewoners uit de wijk portretten gin-

gen schilderen van mensen die op Schui-

lenburg wonen. Dit was enorm gezellig.

Het contact en de gesprekjes die ik heb 

met bewoners vind ik altijd erg prettig, 

maar het allerbelangrijkst vind ik dat 

iedereen hier fijn kan wonen.

Marcel: Werd je soms niet emotioneel als 

je vanwege corona dingen moest verbie-

den of mensen iets op moest leggen?

Ietje: Ja, dat vond ik zeker erg moeilijk. 

We moesten samen duidelijke afspraken 

maken over het bezoek, wat zelfs een 

tijdje helemaal niet mocht. Dat de bewo-

ners een poosje niet naar buiten mochten 

vond ik ook heel erg.

Dit was wel mijn moeilijkste jaar op 

Schuilenburg, maar het is niet de reden 

dat ik weg ga.

Marcel: Kan je ook vertellen wat je hierna 

gaat doen?

Ietje: Ik ben van plan om voor mezelf te 

gaan werken, dus als zelfstandig onder-

nemer.  Graag wil ik teams en projecten 

binnen andere organisaties begeleiden. Ik 

hou ervan om nieuwe dingen te bedenken 

en om problemen te helpen oplossen.

Marcel: Wie is je opvolgster en wat wil je 

aan haar doorgeven?

Ietje: Mijn opvolgster is Gerda Kappert, 

ze was hiervoor manager bij zorgcentrum 

Swaenewoerd.

Het belangrijkste dat ik aan haar wil over-

dragen is dat het allemaal gaat om de 

bewoners van Schuilenburg. Het is hun 

huis, waar ze dag en nacht wonen. Het is 

heel belangrijk om je in de bewoners in te 

leven en te luisteren naar wat ze te zeg-

gen hebben.

Ik weet zeker dat Gerda een hele goede 

opvolgster zal zijn!

Wonen
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Pasen bij de Parabool 

Wonen

…En dan is het de dag na Pasen in de 

wasserette Was(t)goed! Vuile was van 

verschillende vakantiehuizen;  kinderdag-

verblijven; bakkerijen; van diverse woon-

vormen; Houwerkplaats; Textiel, Kultuur-

hus; De Noaber en nog veel meer!

Maar dat varkentje kunnen wij met zijn 

allen wel wassen hoor! 

Wij hebben met Pasen lekkere paaseitjes 

gezocht en gegeten. Ook hebben we lek-

ker avondeten gehad, met feestbubbels 

en zelfgemaakte paashaas servetten.

Groetjes, Oerdijk 106 

Een foto van Fred, Marcel, Martin en 

Angela. Fred en Martin hebben thuis 

Pasen gevierd met familie en Marcel 

en Angela zijn op Roelvink gebleven 

en hebben eieren geschilderd en een 

lekkere brunch gehad. 

Wij hebben deze opgehaald bij de 

Inloop en op ons eigen appartement 

opgegeten.

Wilma is per december 2020 ver-

huisd van Boerderij Roelvink naar 

woonvorm Oerdijk 108C. 

Ze vindt het leuk om hier te wonen 

want, ze helpt regelmatig mee met 

koken en Wilma is ook bezig om 

nieuwe te dingen te leren zoals; 

haar was sorteren en in de was-

machine doen. Wilma is graag 

bezig op haar kamer met diamond 

painting en speelt mahjong achter 

haar computer.
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Win-actie

1515

Winnaars vragenlijst
Kabaal
Allemaal heel erg bedankt voor het invul-

len van de vragenlijst van de Kabaal. 

We hebben twee winnaars uitgekozen. 

Marjolein en Lisa hebben gewonnen en 

een prijs ontvangen. Gefeliciteerd!  

Bedankt allemaal voor jullie antwoorden. 

Het volgende is er uit de vragenlijst geko-

men. 

Marjolein 

Lees jij de Kabaal? Veel van jullie zeiden JA

Vind jij de Kabaal goed leesbaar? De meeste van jullie vinden de Kabaal goed leesbaar. 

Wil je meehelpen aan het schrijven van de Kabaal? Sommige van jullie vinden het leuk om mee 

te helpen aan de Kabaal bijvoorbeeld bij het schrijven van een tekst, puzzel, tekening of spelletje. 

Bij de volgende Kabaals gaan we dat aan degene die dat willen vragen. 

Waar ben je goed in? Jullie zijn in heel veel dingen goed. Tekeningen maken, interviewen, schrij-

ven, spelletjes bedenken, foto’s maken en meer. 

Hoe vind je dat de Kabaal eruit ziet? Bijna iedereen van jullie vindt de Kabaal mooi. 

Zou je meer willen lezen over de mensen die werken bij de Parabool, die je begeleiden en andere 

nieuwtjes van de Parabool? De meeste van jullie zeggen dat jullie dat wel graag willen lezen. 

Bedankt voor al jullie antwoorden. En we denken de volgende keren bij het maken van de Kabaal 

aan jullie ideeen. 14



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

Service Bureau de Parabool: 0570 627973 

Vertrouwenspersoon zorg Annemieke Bijkerk: 06 19361806
Je kunt ook mailen naar Annemieke: a.bijkerk@hetlsr.nl 

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe wet. Deze wet heet Wet zorg en 
dwang. Wil je daar meer over weten vraag dan aan je begeleider wat dit 
voor wet is of kijk op www.hoewerktzorgendwang.nl.

De contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en 
dwang vind je op onze website www.deparabool.nl

Vragen of opmerkingen over de Kabaal: mail naar communicatie@deparabool.nl 
of bel naar het Service Bureau. 

Dichtbij

AANTREKKELIJK  
TIJDENS  
EEN CRISIS

Corona positief 
Maar dan écht positief

2020  
Een jaar  
vol verhalen

KWALITEITSRAPPORT 2020

Fijn 
voorjaar! 

1



2020: dichtbij blijven,  
hoe hebben we dat gedaan? 

Foto is gemaakt voor de coronacrisis.

VOORWOORD
Voor je ligt het magazine van de Parabool. 
Als je dit magazine leest, kom je meer te 
weten over de kwaliteit en veiligheid binnen 
de Parabool. We noemen dat het kwaliteits-
rapport. 

In de kwaliteitsrapportage worden drie vra-
gen beantwoord:
• Wat gaat goed?
• Wat kan beter?
• En hoe gaan we dat verbeteren?

Het rapport is besproken met het manage-
ment, de cliëntenraad, de ondernemings-
raad en de raad van toezicht. Het kwali-
teitsrapport is ook besproken met 2 andere 
organisaties zoals de Parabool. 

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

De titel van dit blad is ‘Dichtbij’. Letterlijk 
betekent dit ‘niet ver’. Dichtbij en aantrek-
kingskracht, de 2 belangrijkste woorden 
van deze editie. 

Juist deze 2 woorden typeren het jaar 
2020.  Wat eerst dichtbij was, is nu een 
afstand van minstens 1,5 meter gewor-
den. 

Je met iemand verbinden op ouderwetse 
manieren wordt afgeraden. Nu vergaderen 
we online, mailen we meer dan ooit en wor-
den we creatief in het op afstand omgaan 
met elkaar. 

2020 werd overgenomen door het corona-
virus. Het jaar dat dichtbij, veraf werd en we 
gedwongen een pas op de plaats moesten 
maken. Corona betekent o.a. Kroon. En zo 
is 2020 in alle opzichten een Kroonjaar!
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Glimlach van de week

DE DROOMCIRKEL

3 Voorwoord 

5 De droomcirkel 

6  De droom van Patricia 

8  Corona positief 

10  Glimlach van de week 

12  De Joetse wat vinden jullie ervan? 

13  Wat vinden jullie van de Parabool? 

14  Hoe bleef de Parabool dichtbij tijdens corona?

Jij hebt dromen en wensen en samen kun je 
meer dan alleen. De Parabool begeleidt je op 
een manier die bij jou past. Op je werk of thuis 
of in de woonvorm. Samen met mensen die voor 
jou belangrijk zijn. 

Samen met je begeleider kijk je naar afspraken 
die gemaakt zijn en of deze aangepast moeten 
worden. Dit wordt samen met mijn cirkel ook 
besproken tijdens het jaarevaluatiegesprek.  

Wat zijn jou dromen en wensen? 
Op de volgende bladzijde lees je de droom van 
Patricia. 

Dylan Eilander 
(Het Groene Erf)

Wat vind je aantrekkelijk  
aan de Parabool? 

Ik kan veel leren bijvoorbeeld, rijden 
met de gazonmaaier en het kloven.

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

Joyce Gies  
(bakkerij & buurtwinkel Broekland)

Wat vind je aantrekkelijk 
aan de Parabool? 

Ik vind het een geweldige plek. Fijn dat 
het er is voor mensen zoals wij. 

Waardoor kan de Parabool nog  
aantrekkelijker worden? 

Ik vind het vervelend dat ik eerst met 
de taxi naar een verzamelplek moet en 

dan door naar de bakkerij. 

Jasper Pikkerij 
(Industrieel) 

Wat vind je aantrekkelijk  
aan de Parabool? 

Dat echt alles super goed is geregeld 
binnen de Parabool, wonen en werken 

stemmen goed met elkaar af. 

Waardoor kan de Parabool nog  
aantrekkelijker worden? 

Eigenlijk vind ik echt alles goed gere-
geld. 

Teamreflectiespel 
 
Om goede zorg te kunnen geven kijken bege-
leiders ook naar wat goed gaat en wat beter 
kan. Ze praten hierover met elkaar. Begelei-
ders werken ook met een cirkel. Het is eigenlijk 
een soort spel, het heet teamreflectiespel.

Dit gebeurt ongeveer één keer per jaar. In 
2020 hebben begeleiders heel veel gesproken 
over hoe ze in de corona tijd goede begelei-
ding kunnen geven. Omdat bij elkaar komen 
niet mocht is het teamreflectiespel niet in alle 
teams gespeeld. 

mijn droom…

ik…

dit kan beter

di
t g

aa
t g

oed
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De droom  
van Patricia 

"Het is hetzelfde  
appartement  
gebleven, maar dan 
nu voor haar alleen"

Droom achter de droom 
 
Patricia had een heel duidelijke droom. Zo 
duidelijk is het niet altijd. Soms komt het 
voor  je een droom hebt, maar dat het blijkt 
dat er achter de eerste droom toch een 
andere droom schuilgaat. 

Een bewoner gaf aan dat haar droom een 
fiets was. “Waarom een fiets?” vroeg ik. Het 
bleek dat ze zelfstandig naar het dorp wilde 
gaan om daar boodschappen te doen. Toen 
vroeg ik aan haar wat ze in het dorp nodig 
heeft, dacht ze even na en benoemde haar 
rollator.“Moeilijke vraag” zei ik, “maar hoe 
ga je die meenemen?” Ze dacht na en zag 
in dat dat niet handig is en dat ze dat niet 
zelf zou redden.

“Maar” zei ik: “ik hoor dat je zelfstandig 
naar het dorp wil. Zou er een andere manier 
zijn om daar te komen?” Samen kwamen 
we tot de conclusie dat dit ook met de taxi 
zou kunnen. Toen ik vroeg of haar droom 
nog steeds is dat ze graag een fiets wil 
hebben, bleek dat niet het geval. We heb-
ben door de droom van de fiets een kruis 
gezet en een andere droom opgeschreven, 
namelijk ‘Ik wil vaker zelf naar het dorp… 
Als de corona voorbij is dan’.

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

De droom van Patricia was een 
eigen appartement. Ze bleef altijd 
zeuren over een eigen apparte-
ment, zegt ze zelf! Hierover had 

ze gesprekken met Christa, haar bege-
leider. Het heeft wel een tijdje geduurd, 
totdat het zover was. In totaal 5 jaar. 
Daarvoor woonde ze met 2 anderen sa-
men op de P. Reichholtstraat, het was wel 
gezellig, maar ze wilde graag iets voor 
haarzelf. En dat is gelukt! Op 2 december 
2019 verhuisde ze terug naar haar appar-
tement na de verbouwing. 

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

Ze wilde dit graag, zodat ze zelfstandig 
kan zijn. Het leuke aan zelfstandig zijn 
vindt Patricia, dat ze meer dingen alleen 
kan doen, zoals koken. Ze kan zelf naar 
de winkel en zelf naar het werk met het 
busje. Het appartement heeft witte mu-
ren. 
 
Patricia houdt van een rustig huis. Ze 
hoopt nog lang hier te blijven wonen. Ze 
heeft ook een nieuwe buurman gekregen, 
maar die kent ze nog niet zo goed. Dus 
dat is nog even wennen. 

Binnenkort start Patricia op de Joetse in 
Raalte. Een nieuwe locatie waar Textiel 
ook naartoe verhuist. Ze is heel benieuwd, 
maar denkt vast dat het goed komt. 
Patricia werkt en woont al 25 jaar bij de 
Parabool. Ze vindt haar werk bij Textiel 
leuk om te doen. Daar werkt ze op de naai 
afdeling. 
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CORONA POSITIEF 
Meestal is het geen goed nieuws als je die twee woorden achter elkaar leest. 
Toch zijn er ook mooie dingen ontstaan dankzij corona. Echt positief dus! 

Positief verhaal Patrick 

Ik ben Patrick, ik ben 33 jaar en ik woon op de 
Van der Wijckstraat. Ik woon nu bijna 10 jaar in 
Raalte.

Ik heb altijd veel last van angsten gehad. Dan 
krijg ik vaak ook paniekaanvallen. Maar toen ik 
corona kreeg in oktober, is er iets veranderd. Ik 
heb een helder moment gehad en besloten dat 
ik zo niet meer wilde leven. Ik voelde me opge-
sloten op mijn kamer. 

Ik ben aan het werk met mijn paniekaanvallen 
en ik zit beter in mijn vel. Het lukt me veel beter 
om zelf uit de paniekaanvallen te komen door 
bijvoorbeeld te gaan tekenen. Ook durfde ik 
weer met de auto weg. 

Ik heb in december ruim drie weken bij mijn 
moeder gelogeerd en dat ging heel goed! Ik kon 
zelf uit de paniekaanvallen komen en had veel 
minder angsten. Ik merk ook dat ik minder boos 
ben en dan duurt het ook minder lang. Ik geef 
het eerder aan als ik ergens mee zit. 

Bedankt dat ik dit met jullie mag delen. 

Groetjes, Patrick

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

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

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

Positief verhaal van Kevin 

Kevin woonde bij de Hooijlan-
den. Hij vertelt dat hij dankzij 
de corona crisis is verhuisd 
naar een andere mooie woon-
plek: Er kwamen strenge 
maatregelen door corona. 

Toen kreeg ik de keuze om 
tijdelijk bij mijn ouders te gaan 
wonen, dit heb ik gedaan. 
Hier ben ik een paar maanden 
gebleven. De begeleiding van 
de Hooijlanden stelde eerder 
al een paar keer de Rutenberg 
voor als nieuwe woonplek. Ik 
zei in eerste instantie dat ik 
dat niet wilde, want ik ging 
ruimte inleveren op mijn ka-
mer. Maar toen ik tijdelijk bij 
mijn ouders woonde kwam ik 
erachter dat ik het fijn vond om 
de hele dag onder de mensen 
te zijn. Hierdoor zat ik lekker-
der in mijn vel. 

Daarom besloot ik om toch 
maar te gaan kijken bij de 
Rutenberg. Er bleken ook veel 
bekenden van mij te gaan 
wonen, dit leek mij wel gezel-
lig: iets meer samen. Samen 
eten, samen in de groep zijn en 
samen spelletjes doen. 

Ik woon nu al een tijdje bij de 
Rutenberg en het is een goede 
keus geweest. Ik word blij van 
de gezamenlijke momenten. 
Er zijn altijd wel mensen. In de 
weekenden ga ik ook veel min-
der vaak naar huis toe. Ik ben 
dan graag op de Rutenberg!   
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GLIMLACH VAN DE WEEK
Tijdens de eerste corona golf kregen we veel mooie foto’s ingestuurd van jullie begeleiders. 

Deze werden verzameld en zorgden voor een glimlach op ons gezicht. 
Hier zie je een paar van jullie foto’s. 

Veel kijkplezier! 

Deksels

Bakkerij Marienheem zorgt met 
deksels buiten, dat er maar max 
5 klanten in de winkel tegelijk 

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

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

Actie 

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

Bij Schuilenburg 

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

Contactclown PUK 

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

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

Enorm verrast 

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

Koningsdag 

Henk en Claudia kijken vooruit. Ze  
hebben mooie dingen voor Ko-
ningsdag op het raam geschil-
derd. Leuk dat  iedereen er wat 
van maakt. 

Bij Schuilenburg is iedereen door 
Rosahoeve getrakteerd op een 
ijsje!

Vuile was 

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

Goed bewegen 

Marcel begint de dag goed met  
ochtendgymnastiek!

Trots 
 
Op het ODC, Krokus groep, hebben 
wij een kaartje gemaakt voor de 
ouders die de kinderen nu thuis op-
vangen. Wat knap dat zij dit doen! 
En voor de kinderen die wel bij ons 
komen; wat fijn dat ze het vertrou-
wen in ons hebben. Hopelijk geeft 
dit een glimlach!
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De Joetse | Wat vinden jullie ervan?

OP MAAT EN TALENTENLAB 

 
Hoe was de verhuizing naar de Joetse? 

• Een rommelige tijd maar wel heel gezellig.
• Iedereen kon helpen hoe klein de bijdrage 

ook was.

Hoe vind je de Joetse als nieuwe werkplek? 

• Door veel ramen hebben we contact met buiten.
• Een kleinere ruimte maakt dat het snel druk en  

chaotisch is

Wat is het verschil met je vorige werkplek?
• Samen met de andere groepen is leuk.
• We missen een keukentje op TalentenLab 

wat een belangrijke plek is voor cliënten.

DE PARABOOLWINKEL 

Hoe was de verhuizing naar de Joetse? 

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

Hoe vind je het om de Joetse nu als nieuwe  
werkplek te hebben?

Fijn het is nog dichterbij. En ik werk ook op 
Textiel en  dat is veeeeeeel dichterbij. 

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

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

Kinderen

Wat gaat goed: Informatie delen, zorg verlenen en persoonlijke gesprekken over 
zorg en diensten gaan goed. Er wordt geluisterd naar de mening van wettelijke 
vertegenwoordigers.  
Kind: gaan graag naar kinderdagcentrum, voelen zich veilig. Omgang met begelei-
ders gaat goed. 

Wat kan beter: Vervoer naar kinderdagcentrum. Er zijn nog wensen en individuele 
verbeterpunten.

Ambulant

Wat gaat goed: Hulp en ondersteuning is goed. De begeleiders luisteren, nemen de 
tijd en zijn altijd bereikbaar. Overleg van het ondersteuningsplan gaat ook goed. 

Wat kan beter: Sommige clienten voelen zich eenzaam in de woning. Meer nieuwe 
dingen leren van begeleider en persoonlijke wensen.

Ruim een derde van jullie voelt zich soms eenzaam in de woning. Dat komt door 
bijvoorbeeld het overlijden van een naaste, geen vrienden, veel alleen zijn/alleen 
wonen of het missen van de inloop vanwege de coronamaatregelen.

We gaan de komende tijd met deze verbeterpunten aan de slag. 

Wat vinden jullie van de Parabool? 

+

-

-
+

Blijvend letten op de 
veiligheid van het gebruik
van medicijnen

Het omgaan met het 
eenzaamheidsgevoel 

Alternatief zoeken voor Mijn 
Cirkel, zodat deze leuk blijft 

om in te vullen. En door ieder-
een aanspreekt. 

mijn droom…

ik…

dit kan beter

di
t g

aa
t g

oed

Collega’s en cliënten zijn voorbereid op de eventuele gevaren van social media en kunnen 
zo veilig mogelijk plezier beleven aan social media. 1312



Hoe bleef 
de Parabool 
DICHTBIJ 
tijdens 
corona

We bleven tijdens het coronavirus op 
verschillende manieren dichtbij. 

We maakten foto’s van mooie momenten 
en André en Puk maakten een Parabool 
persconfernentie  voor jullie om alle regels 
makkelijker te volgen. 

Wat vonden jullie van de persconferenties? 
v 

"We bleven dichtbij door 
de persconferentie van 

Rutte te vertalen naar een 
Parabool persconferentie 

voor cliënten"

Reacties van jullie 
op de persconferentie:  

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

• We vinden het leuk om op deze manier nieuws te 
horen van de directeur.

• Leuk om dat vaker te doen met soms (lees vaak) 
ook leuk nieuws.

• Het is hetzelfde wat Rutte zei....nu mogen we nog 
niks!

• Leuk zegt een cliënt. Begeleider vraagt wat hij 
leuk vindt. 

• De clown is het antwoord.
• Dit is wel in makkelijker taal.
• Volgende keer mag er wel weer een filmpje ko-

men.
• Duidelijke uitleg zo.
• Plaatjes erbij zijn fijn.
• De regels gelden alleen voor ons, gaat in heel Ne-

derland verschillend.
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