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Wat willen we?
Om (jaar-)plannen te maken, moeten we weten wat we willen en welke acties er
ondernomen moeten worden. Welke mogelijkheden er al zijn, en welke moeten worden
gecreëerd. Hieronder kunt u onze gedachten daarover lezen.
Doel: extraatjes mogelijk maken
We zijn vrienden van de cliënten van Sprank. Ons doel is in principe simpel: extraatjes
mogelijk maken voor cliënten. Extra’s die niet uit de WMO/WLZ (voorheen ABWZ)
financiering kunnen worden betaald. Zaken die cliënten op prijs stellen, nodig hebben of
die een verrijking van hun leven vormen. Dat kan van alles zijn: een ingerichte tuin,
identiteitsgebonden zaken of een bijdrage aan de viering van jubilea van een locatie.
Aanvraag
De aanvraagcriteria hebben wij helder vastgelegd in een criterialijst. Het belangrijkste is
dat wij geen bijdragen geven aan individuen of voor aanschaffingen voor individuen. We
hebben een soepel handelend bestuur dat regelmatig bijeenkomt om de aanvragen te
behandelen.
Wat hebben cliënten van ons nodig?
Wat willen de bewoners van Sprank van ons? Wat betekent het hun vriend te zijn? En
hoe kunnen wij daaraan tegemoet komen? Wat kunnen we méér doen naast het
mogelijk maken van extraatjes? Om erachter te komen wat nodig is, willen we in
gesprek gaan met bewoners, ouders, vrienden, verwanten, locatiemedewerkers,
managers en het bestuur van Sprank. Bijvoorbeeld door regionale avonden te beleggen
op de locaties en op het kantoor van Sprank.
Hulp bepaald door wetgeving en overheid
De manier waarop we kunnen helpen, wordt de laatste tijd mede bepaald door de
aanpassingen in de wet- en regelgeving. Deze aanpassingen zijn soms bedoeld om meer
kwaliteit te kunnen leveren, maar soms ook platweg als bezuinigingen.
Ook merken we dat bij de overheid de laatste tijd steeds meer de gedachte heerst dat
identiteit beperkt moet worden tot het privéterrein van mensen. Dat betekent dat
identiteitsgebonden zorg steeds meer en vaker buiten het subsidietraject valt. Dat kan
behoorlijke consequenties hebben voor Sprank.
Daarnaast is de zorgvisie aan verandering onderhevig: er wordt minder vanuit de
overheid geregeld en er komt meer eigen verantwoordelijk voor bewoners en hun
ouders/familie.

Dat betekent dat we als Vrienden van Sprank gaan bezien of hierin ondersteuning nodig
is. Daarbij zijn we wel van mening zijn dat ouders/ondersteuners de eerst
verantwoordelijken zijn. We blijven dus alert en proberen antwoorden en
ondersteuning te bieden om de gevolgen van de bezuinigingen te verzachten.
Acties
Hoe we dit precies gaan aanpakken, is nog niet duidelijk. Het is mogelijk dat we meer
financiële middelen nodig hebben dan op dit moment het geval is. Zeker als we
proactiever gaan werken. Het vereist denk- en doekracht om de benodigde tijd en
middelen te realiseren. Hoe we dat gaan aanpakken is het onderwerp van de komende
besprekingen. Het actieplan 2015 kunnen we daarop aanpassen.
Aanvullen, niet vervangen
Tot slot. We willen geen zaken doen die door de Sprankorganisatie zelf al worden
gedaan. Maar, daar waar nodig kunnen we elkaar wellicht op vruchtbare wijze aanvullen
en ondersteunen.

