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Vrijwilliger Henk

Colofon
‘Sprankel!’ is een uitgave van Stichting Sprank,
christenen in hart en zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle
T 088-007 07 00
W www.stichtingsprank.nl
E info@stichtingsprank.nl
Vrienden van Sprank
secretariaat@vriendenvansprank.nl | 0321-312684
Wilt u eenmalig een bijdrage doen? Uw gift is welkom op
rekeningnummer NL90 RABO 011 87 16 638 t.n.v. Stichting
Vrienden van Sprank te Zwolle. Donateur worden? Vul online
een aanmeldformulier in op vriendenvansprank.nl.
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Vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk of
heeft u vragen? Neem contact met ons op via
vrijwilligers@stichtingsprank.nl.

Fotograf ie
Kees Muizelaar: blz. 3, 8, 9, 12
Jeanine Schuil: blz. 1, 11
Dianne de Goeijen: blz. 4, 5 en 6

Centrale Cliëntenraad
CCRSprank@kpnmail.nl | 0592 - 340645
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c Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar
gemaakt worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de redactie.

Van de redactie
“De voorkant van vorige Sprankel vond ik mooier.” Lacht Gerad. “Maar voor de rest vond ik het weer een
heel mooi blad.” Misschien ken je Gerad nog wel van de vorige Sprankel? Toen stond hij op de voorkant
met zijn moestuin.
Gerad woont aan de Elzenlaan in Hardenberg
met heel veel plezier. Hij houdt van buiten zijn.
Bijna elke dag zit hij op de fiets naar zijn werk
of om boodschappen voor de locatie te doen.
“Mijn kilometerteller op de fiets staat op meer
dan 1000 km.” Ook gaat Gerad één keer per
week vogels spotten met Klaas, een vrijwilliger.
“Ik vind het leuk om met de redactie van
Sprankel mee te kijken. Ik krijg de Sprankel
twee keer per jaar in mijn brievenbus, laat ‘m
altijd aan de begeleiding zien en ga meteen
de foto’s bekijken. Het is leuk om eens mee te
maken wat erbij komt kijken om de Sprankel
te maken.” Samen met een begeleider heeft
Gerad de Sprankel bekeken en kan een

aantal artikelen van harte bij je aanbevelen.
“Ik ken Bert Hendriksen van de kerk. Hij krijgt
thuis begeleiding van Sprank. Zijn verhaal op
bladzijde 4 en 5 moet je zeker even lezen.”
Ook het artikel op bladzijde 8 en 9 over
samenwerken tussen cliënt, begeleider en
familie herkent Gerad: “Ik heb ook een goede
persoonlijk begeleider en heb veel contact met
mijn zussen. Daar ben ik heel blij mee.”
Veel leesplezier!

Gerad Schoenmaker
PS meer nieuws van Sprank lees je op:
twitter.com/stichtingsprank
facebook.com/stichtingsprank

Willeke
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Dit is Bert Hendriksen

"Organisaties komen steeds
meer uit hun cocon en gebruiken
elkaars deskundigheid"

Ambulante begeleiding

Gemeente Hardenberg en Sprank
werken samen voor passende zorg

Bert krijgt al heel wat jaren ambulante begeleiding van Sprank, in zijn eigen huis.
Maar hoe is dat eigenlijk geregeld? Aan tafel bij Bert zitten Erik en Erik. Erik Kampjes
is een van de medewerkers die Bert begeleiden, Erik Tichelaar is medewerker
van het Samen Doen team (sociaal wijkteam) van de gemeente Hardenberg.
“Het belangrijkste is dat Bert tevreden is over de begeleiding die hij krijgt.”
Bij het Samen Doen team van de gemeente Hardenberg
kunnen mensen terecht met vragen over wonen, inkomen,
welzijn en zorg. Erik Tichelaar: “Wij adviseren welke zorg
nodig is vanuit bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Afhankelijk van de situatie spreek je
af hoe vaak je elkaar als zorginstelling, cliënt en gemeente
ontmoet. Na enige tijd is er in ieder geval een evaluatie en
komt er een nieuwe beschikking, wat we vroeger indicatie
noemden. Het belangrijkste voor het Samen Doen team is
dat Bert tevreden is over de begeleiding die hij krijgt.” “En
dat ben ik!” vult Bert aan.
ONDERLING VERTROUWEN
Erik Kampjes begeleidt Bert. Bijvoorbeeld met de post,
financiën, zelfstandig boodschappen doen en koken.
Maar ook met vragen over geloof, omgang met anderen en
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nieuwe contacten leggen. En dat gaat goed. Veel contact
tussen Bert en het Samen Doen team is daardoor niet
nodig. Dat komt ook door de nauwe samenwerking tussen
Sprank en de gemeente. Erik Kampjes is enthousiast:
“Er is veel contact en samenwerking. Iedereen kent zijn
verantwoordelijkheid. We spreken samen de doelen en een
bepaald budget af. Wanneer we zien dat er iets anders moet
bellen we, als het kan dezelfde dag nog. Dus ook wanneer
er minder zorg nodig is.” Erik Tichelaar is het met hem eens:
“De samenwerking tussen Sprank en de gemeente gaat in
onderling vertrouwen. We kijken samen met de inwoner
wat hij nodig heeft. Hoe dat vervolgens gedaan wordt, dat
is de aanpak van stichting Sprank. De gemeente vertrouwt
erop dat Sprank het laat weten als er iets verandert in de
situatie van de cliënten.”

Erik Tichelaar

Erik Kampjes

DESKUNDIG
Het Samen Doen team bestaat uit mensen met een
zorgachtergrond. Zo werkt Erik Tichelaar voor MEE
IJsseloevers, maar wordt hij ‘uitgeleend’ aan de gemeente
Hardenberg. Erik Kampjes ziet hoe deskundig het Samen
Doen team te werk gaat: “Erik Tichelaar weet met de juiste
vragen te achterhalen wanneer een cliënt zich bijvoorbeeld
beter voordoet dan hij of zij in werkelijkheid is.” De mensen
die zorg vanuit de Wmo krijgen zijn over het algemeen net
als Bert tevreden. Erik Tichelaar: “Dat komt vooral door
de korte lijnen tussen de gemeente en de inwoners. Jouw
situatie hoeft niet langs allerlei schijven voordat je een
beschikking krijgt. En er is een vlotte samenwerking: de
gemeente beslist over de zorg die nodig is. Hoe die zorg
wordt ingevuld, dat laten we over aan de zorginstelling.”

netwerk is: “Ik ben veranderd. Ik durf veel meer zelf te doen
omdat er meer mensen om mij heen staan.”

SPRANK OVERBODIG MAKEN
Dankzij de samenwerking tussen het Samen Doen team,
Sprank, kerken en vrijwilligers ontstaan creatieve vormen
om passende zorg te leveren. Erik Kampjes legt uit: “Alle
mensen betalen een eigen bijdrage voor de zorg. Een
meneer uit Dedemsvaart kon de eigen bijdrage niet betalen.
Hij krijgt nu begeleiding van kundige vrijwilligers, niet
door een betaalde medewerker van Sprank. Het sociale
wijkteam van de gemeente houdt een vinger aan de pols.
Een ander mooi voorbeeld is een kerk die bereid is om een
half jaar de eigen bijdrage van een persoon te betalen,
zodat Sprank wel zorg kan leveren. Zo zie je dat het netwerk
rondom de cliënten onmisbaar is. Eigenlijk moeten we
onszelf overbodig maken.” Bert bevestigt hoe belangrijk een

“Zoek je ambulante begeleiding? Informeer dan
eerst bij jouw gemeente. In een keukentafelgesprek
bekijk je samen met iemand van de gemeente wat
mogelijk is. Waar heb je hulp bij nodig? En hoeveel
uur? En heb je voorkeur voor een zorgaanbieder,
bijvoorbeeld Sprank? Na het gesprek met de
gemeente kan je ons bellen of e-mailen. Ik (of een
collega) neem dan contact met je op. We kijken of
Sprank jou kan helpen en welke begeleider jou kan
ondersteunen.”

Erik Kampjes ziet veel kansen: “Sprank gaat steeds meer
samenwerkingen met andere zorginstellingen aan.
Zo houden we de zorg rendabel én kunnen we meer
mensen passende zorg bieden.” Erik Tichelaar ziet daar de
meerwaarde van: “Organisaties komen steeds meer uit hun
cocon. Zo gebruiken we elkaars kennis en deskundigheid.”

Louise Velthuis

Consulent advies en bemiddeling

Aanmelden en meer informatie:
www.stichtingsprank.nl/ambulant

55

samenwerking van
Mens tot mens
Het begon allemaal in de zomer van 1994. Henk werd gevraagd door de huisarts om de zorg
voor cliënten van Sprank tijdelijk waar te nemen. Met een beetje tegenzin ging hij aan de
slag, want hij was niet bekend met deze doelgroep. Uiteindelijk is Henk nooit meer gestopt
met de zorg aan bewoners van Sprank. Samen met zijn team behandelt hij de bewoners.
“Je leert anders naar de mens kijken en het is fantastisch om met hen samen te werken.
Ik heb aandacht voor de persoon en niet alleen voor de klacht.”

H

enk is een man van samenwerking en heeft oog voor wat de cliënt echt nodig
heeft. Herman Flim kent hij al 22 jaar en als het nodig is, wordt er op de woongroep
geoefend, bijvoorbeeld bij het makkelijker en beter kunnen gaan staan. Henk vindt
de samenwerking met Sprank geweldig: “Ik merk een verandering in de laatste
jaren. We hebben meer belangstelling voor elkaars werk en dan ontstaan er mooie
dingen. Een ergotherapeut van De Haere heeft bijvoorbeeld meegekeken in
het nieuwbouwproject aan de Vlasakkerkamp. Ook helpen we persoonlijk
begeleiders om de juiste zorgfinanciering aan te vragen. En het
is prettig dat ik Arjan van Binsbergen, de sectormanager,
met regelmaat ontmoet.”

"Ik heb aandacht voor
de persoon en niet
alleen voor de klacht"
COMPLEET BEELD
“Wat er beter zou kunnen in de samenwerking?”
Henk denkt even na voordat hij antwoordt:
“De deuren kunnen we nog meer open
zetten voor elkaar. Familie van bewoners,
stagiaires en begeleiders zijn van harte
welkom om mee te komen, we kunnen
van elkaar leren. Het gaat mij om de
totale cliënt en samen zorgen we voor een
completer beeld. Bij een aantal cliënten is het
belangrijk om als fysiotherapeut aanwezig
te zijn bij zorgplanbesprekingen. Dat is de
tijdsinvestering zeker waard, want deze
samenwerking is in het belang van de cliënt.”
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Henk Leemhuis
Henk is fysiotherapeut en mede-eigenaar van
De Haere, een regionale praktijk voor fysiotherapie
en ergotherapie en is al bijna 23 jaar betrokken bij
de zorg voor bewoners in Hardenberg.

Ik zoek
woonruimte
Ben je op zoek naar een plek om te
wonen met zorg en begeleiding? Hier
zijn nog appartementen en studio’s vrij:

Appartementen Lichtboei vrij
Al 4 jaar een lichtpunt in Hardenberg. Dat is de Lichtboei voor 12
bewoners met een verstandelijke beperking. Zij wonen op de
begane grond en de 1e verdieping.
Door een verhuizing komen op
de tweede (bovenste) verdieping
6 appartementen vrij. Ben je
zelfstandig, maar heb je wel af en

toe hulp nodig en een begeleider
in de buurt? Dan is één van deze
appartementen misschien wat
voor jou. Elk appartement heeft
een woonkamer, slaapkamer en
badkamer. Ook is er een gezamenlijke woonkamer, berging en tuin
die je met de andere 5 bewoners
van de bovenste verdieping deelt.

Begeleiding thuis,
logeren of dagbesteding
Heb je een eigen huis of woon je
bij je ouders? Sprank biedt ook
thuis begeleiding. Lees ook pagina
4 en 5 over Ambulante begeleiding. Op www.stichtingsprank.nl

• Hardenberg
Weidebuurt
Elzenlaan
Lichtboei
• Haren
Nieuwbouw Kerkboerderij
• Leeuwarden
Nieuw project
• Sappemeer
Arendsvleugel
• Stadskanaal
Veldhorst
• Roden
Bernardpassage
Kijk op stichtingsprank.nl/open-plekken
voor informatie over deze woningen.

vind je alle mogelijkheden. Of
bel 088 0070700 of e-mail naar
info@stichtingsprank.nl voor meer
informatie. Dan kijken we samen
wat het beste bij jou past.

Nieuwbouw Kerkboerderij
Wonen op een prachtig plekje in
Haren? Deze boerderij wordt omgebouwd tot een nieuw thuis voor
19 mensen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking of
autisme. Iedere bewoner heeft een

eigen appartement of studio en er
is een gezamenlijke woonkamer
en keuken. Er zijn veel belangstellenden, maar er is nog plek. We
komen graag met je in contact.
www.stichtingsprank.nl/haren
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Janneke voelt
zich vrij
Hoeveel vrijheid past bij mij en kan ik aan? Janneke Bruin woont in haar
appartement op Wenwille in Drachten en zit hier goed op haar plek. “Ik word niet te
veel beschermd, maar ik hoef ook niet alles zelf te beslissen.” Janneke heeft de juiste
balans gevonden, mede dankzij goed contact met en tussen haar familie en haar
persoonlijk begeleider Greta.

Liesbeth de Vries, moeder van Janneke

Janneke Bruin
Janneke is altijd bezig. En daarom is vrijheid belangrijk voor
haar. “Wenwille is voor mij de beste plek om te wonen. Ik
houd van creatief bezig zijn en dat kan ik samen doen met
mijn huisgenoten of met vrijwilligers. Soms gaan we op de
fiets samen naar de Action. Die vrijheid vind ik heerlijk.”
Janneke geniet van de mensen om haar heen en iedereen
heeft zijn eigen rol in haar leven. “In het weekend ga ik
regelmatig naar mijn moeder en Frans. Af en toe ga ik ook
naar mijn vader. Hij heeft pas nog op Wenwille gekookt
samen met mijn tweede moeder. We hebben heerlijk
gegeten en lang getafeld.” Naast haar ouders en persoonlijk
begeleider heeft Janneke ook een PGB-buddy, waar ze op
maandag heen gaat. “Amarins is een goede vriendin. We
gaan op pad met haar kinderen, hebben een goed gesprek
of een boswandeling. Ze daagt me uit om door te zetten en
dingen van een andere kant te bekijken.”

Dat je als moeder kritisch bent op
de zorg voor je kind is logisch.
Zo ook Liesbeth: “Ik mocht
meebeslissen in het aannemen
van het personeel, omdat
Wenwille een heel nieuwe locatie
was. Ik heb vooral gekeken naar hoe
de begeleider naar de bewoners kijkt.
Kijkt hij naar wat iemand wél kan? En gaat
hij gelijkwaardig om met de cliënten?” Hoewel Sprank in
het begin erg gelovig overkwam op Liesbeth, die van huis uit
katholiek is, voelde het wel gelijk goed: “Ik ervaar heel erg
de bezieling van de begeleiders doordat zij werken vanuit
een christelijke identiteit. Die bevlogenheid miste ik bij de
andere zorginstellingen waar Janneke heeft gewoond.”
Het contact met persoonlijk begeleider Greta vindt Liesbeth
een waardevolle aanvulling: “Als moeder heb ik ook een
handicap, omdat ik niet meer objectief ben. Het is een mooie
uitdaging om op één lijn te komen en samen te werken in
die driehoek.”

"Het voelde
gelijk goed"
8
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Greta Schotanus, persoonlijk
begeleider van Janneke

Frans Gottmer, stiefvader van Janneke
Terwijl de vrouwen enthousiast vertellen over alle creatieve
uitspattingen en het wonen op Wenwille, is Frans wat op
de achtergrond. Maar toch ook met een geheel eigen rol
in het netwerk van Janneke. “Janneke, Greta en Amarins
weten wanneer ze mij kunnen bellen: gehoorapparaat stuk,
internet ligt eruit, fiets kapot. Kortom: de technische zaken.
Voor de medische zaken moeten ze Liesbeth hebben.” Maar
ook voor vriendjes en uitgaan wordt wel eens gepolst wat
stiefvader Frans er van vindt, voordat het aan moeders
wordt verteld. “Ik ben minder emotioneel betrokken. Dat
maakt dat Janneke sommige dingen makkelijker eerst met
mij kan bespreken. Wat dat betreft werken we niet samen
in een driehoek, maar als een soort vierkant,” lacht Frans.

Greta werkt nu 2 jaar op
Wenwille, waarvan 1 jaar als
persoonlijk begeleider van
Janneke: “Ik heb bij Sprank geleerd
om in de driehoek samen te werken.
En dat het bij bepaalde beslissingen
goed is om af te stemmen met ouders
en de cliënt. Ik vind het fantastisch, want zo ligt de regie
bij de cliënt. Bijvoorbeeld toen Janneke graag zelf haar
medicatie wilde regelen. Janneke houdt van haar privacy
en de begeleiding moest voor de medicatie toch 4 keer per
dag bij Janneke binnenstappen. Ik vond het moeilijk om
het bij Janneke neer te leggen, maar begrijp het natuurlijk
wel. We hebben afgesproken dat als er iets vergeten wordt,
de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt.” Greta stemt
regelmatig af tussen Janneke en haar moeder of stiefvader.
“Een goede relatie waarin je alles tegen elkaar kan zeggen is
belangrijk. Zo komen we tot een oplossing die het beste past
bij Janneke en de vrijheid die ze aan kan.”
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Van links naar rechts: Jenny Harink, Froukje Pool,
Jonathan Schuhmacher, Lieuwe Boonstra, Peter Werkman,

Gewoon, omdat échte vrienden elkaar helpen.

Kwaliteit is
gelijkwaardigheid

Samen zorgen dat jij sprankelt! Dat is het doel van Sprank
en daar helpen de Vrienden van Sprank graag aan mee.
Vraag maar eens aan Sjack de Jong of aan Wouter Hofsink,
deelnemer en begeleider van dagbesteding Diamant in
Hardenberg. Zij zijn heel blij met de nieuwe fiets.

De kwaliteitsagenda staat dit jaar op de planning.
Advies geven over kwaliteit is een belangrijke
rol voor de CCR. Maar wat is kwaliteit precies?
Het is belangrijk om daarover samen in gesprek
te gaan met de cliënt, de familie en Sprank.
Cliënten moeten serieus genomen worden.
Daarom willen we nog beter leren luisteren.
Waar dromen cliënten van?

Wat vind je van de tandem?
Sjack vertelt: “Hij is leuk, omdat je er alle kanten mee op kunt. Het geeft
mij vrijheid. De nieuwe tandem is ook een stuk sneller dan de oude
en het zadel is makkelijk op je lengte in te stellen.” Begeleider Wouter
geeft aan dat het een fijne fiets is die je snel even pakt. “Je merkt
dat de deelnemers van de dagbesteding er ontspannen van worden.
Lichamelijk bezig zijn geeft geestelijke rust en voorkomt spanningen.”

Wilma Pruim, Jan Haaijer en Jan Schröder.

Voor een instelling betekent kwaliteit dat alles goed
geregeld is en voldoet aan bepaalde eisen. Voor een
cliënt gaat kwaliteit over gelukkig zijn en een goed
leven hebben. Dat je je veilig voelt en bijvoorbeeld
twee boterhammen met pindakaas mag eten in
plaats van één boterham. Uiteindelijk gaat het
erom dat de cliënt serieus genomen wordt.
Daarom willen we aandacht vragen voor een
boekje over de betekenis van het VN-verdrag.
Hierin worden onderwerpen in begrijpelijke
taal besproken. Het gaat bijvoorbeeld over
gelijkwaardigheid, als burger erbij horen en wat
er allemaal mogelijk moet zijn. Met het doel dat
er steeds minder mensen met een beperking
worden uit- en buitengesloten.
Wij hebben de bestuurder gevraagd dit boekje
te verspreiden op de locaties. En de inhoud te
behandelen op bewoners- en verwantenoverleggen.
Namens de CCR,
Froukje Pool-Helder, secretaris
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Waar gebruik je de tandem voor?
Sjack vertelt: “Elke dag ga ik op de tandem. Ik fiets in de buurt en
ga soms naar de winkel toe, samen met Wouter.”
De tandem is een fijn alternatief voor lopen of de bus nemen.
Ook wordt de tandem soms uitgeleend aan de bewoners van
Vlasakkerkamp 3 & 4. Fietsplezier, dankzij de bijdrage van
Vrienden van Sprank!

Wilt u ook helpen
om mensen te
laten sprankelen?
Word donateur
van de Vrienden
van Sprank of geef
eenmalig een gift via
vriendenvansprank.nl.
Alvast hartelijk
bedankt!

Iedereen doet
werk dat bij
hem of haar past

Werk
dat past

Vandaag bakt
het Hoekpunt een
Appelkruimelplaattaart. Hier
vind je het recept:
stichtingsprank.nl/
hoekpunt

Caroline, Lisanne en Elene
verzamelen oud papier in de buurt

De betekenis
van het Hoekpunt

"W

e gaan!” roept Lisanne. Ze stapt samen met Caroline, Elene en
begeleidster Margriet naar buiten, het zonnetje in. Lisanne: “Eerst
naar de apotheek, daar brengen we elke week oude pillendoosjes. Daarna halen
we oud papier op bij de huisarts. De assistente belde net dat ze heel veel hebben
deze week.”
Margriet neemt de jonge vrouwen graag mee naar buiten: “Het is goed én
gezellig om er lekker uit te gaan en mensen te ontmoeten. We maken met
iedereen een praatje.” Door die contacten met de buren heeft het Hoekpunt een
mooie opdracht binnen gesleept: “We doen afwisselend en leuk productiewerk
voor Stolk Flora, een orchideeënkwekerij in de buurt.”
Naast het kaartjes prikken en dozen vouwen voor de kwekerij zijn de
deelnemers van het Hoekpunt ook goed in bakken en het verzorgen van koffie
en lunches. Ook hierin willen ze hun buren in Bergschenhoek van dienst zijn:
“Je kan bij ons jam, appelmoes, heerlijke taarten en broodjes bestellen en
kopen. Dat maken we allemaal zelf!” vertelt Caroline blij.

In de orchideeënkwekerij
vouwen Arjen, Coos en
Elene de dozen

Heb jij productiewerk
voor ons? We werken
met veel plezier, netjes
en op tijd! Op locatie
of op het Hoekpunt.
Meer informatie:
hethoekpunt@
stichtingsprank.nl

Begel
e
"Conta ider Margri
cten l
et:
eg
de bu
urt vi gen in
nden
we
belang
rijk"
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Vrijwilliger Henk Welink

“Met een klein beetje tijd
kun je veel verschil maken”

Henk:
'We kunnen
echt over
alles praten'

Ze hebben het goed samen: een vertrouwde blik, een schouderklopje,
samen lachen om een grapje. Donderdagavond is de avond van Henk
en Ronny. In de winter gaan ze met de auto naar de stad, in de zomer
stappen ze op de fiets. Even eropuit voor een kop koffie, en altijd iets
lekkers er bij. “We krijgen weleens een jaloerse blik van een huisgenoot
met de opmerking: ‘Hé, gaan jullie weer op kroegentocht?’” lacht Henk.
“We hebben goede gesprekken, Ronny heeft veel meegemaakt en kan
z’n verhaal bij mij kwijt.”

Ronny: “Door de uitstapjes met
Henk kom ik vaker buiten.”

Ronny Deuzeman, bewoner van De Lichtboei in Hardenberg, zit
in z’n vrije tijd graag achter de computer: “Door de uitstapjes met
Henk kom ik vaker buiten. Op zondag ga ik zelf naar de kerk en dan
ga ik vaak bij Henk zitten.”
Henk: “Mijn leven hangt aan elkaar van vrijwilligerswerk: klusjes
voor de kerk, vervoer van mensen naar het ziekenhuis. Ik vind het
fijn om bezig te zijn, en iets te kunnen betekenen voor anderen. Wat
mij drijft om maatje te zijn voor Ronny? Vroeger werden mensen
met een handicap weggestopt. Ik vind het belangrijk dat ze mee
kunnen doen. Als iedereen er een klein beetje tijd in stopt, kan dat
veel verschil voor hen maken.”

T 088 0070700

E info@stichtingsprank.nl

Henk en Ronny zijn echte maatjes geworden.

I www.stichtingsprank.nl

