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Voor je ligt het Meerjarenbeleid van Stichting 
Sprank voor de periode 2019-2022. In dit 
Meerjarenbeleidsplan staan de belangrijkste 
ontwikkelingen, uitdagingen en ambities van 
Sprank voor de periode vanaf 2019 tot 2022.

Sprank trekt in de komende beleidsperiode de 
metafoor van het Sprank Huis door. De reden 
daarvoor is eenvoudig: vanuit de overtuiging 
dat onze organisatie niet vandaag start, maar 
staat op de schouders van de ‘voorouders’ 
van Sprank, kiezen we ervoor het goede te 
behouden en aandacht te geven aan wat 
verbetering en ontwikkeling behoeft. Een 
nauwkeurige lezer constateert dat de metafoor 
uit het Meerjarenbeleid 2015-2018 op een 
aantal punten licht gewijzigd is. In hoofdstuk 6, 
pagina 17 leest u waarom.

Het fundament van Sprank wordt gevormd 
door onze identiteit. De vier pijlers die het 
Sprank Huis haar steun en vastigheid geven, 
worden gevormd door:

1. Persoonsgerichte zorg 
2. Gezonde locaties
3. Waardevolle bedrijfscultuur 
4. Betrokken op samenwerkingspartners

Het dak van onze organisatie is de zorgvisie 
die we als overkoepelend beschouwen: de 
wijze waarop wij zorg zien, gaat vooraf aan de 
pijlers waar het Sprank Huis op rust en kleurt 
de manier waarop we denken en doen in onze 
locaties.

Het thema van dit Meerjarenbeleid is “Meer 
dan het gewone”. Een bekend citaat van Jezus 
uit de Bergrede, Mattheus 5: 47 in de Vertaling 
van 1951. In de zorg wordt als hoogste doel 
vaak genoemd dat we ‘de cliënt centraal stellen’. 
In de Bijbel lezen we dat dat meer van ons 
vraagt dan het gewone te doen: de basale zorg 
leveren door een dak boven het hoofd, eten en 
drinken, een bed om in te slapen en medicijnen 
op maat is mooi, maar ‘meer dan het gewone’ 
vraagt meer dan dat. Om van een goed leven te 
kunnen spreken, is er aandacht nodig voor hoe 
onze cliënten zich kunnen ontplooien in al hun 
kwetsbaarheid. Zij zijn daarin onze belangrijkste 
leermeesters: het gaat immers om hun leven en 
hun mogelijkheden.

Om ‘meer dan het gewone’ te kunnen geven, is 
het belangrijk dat ook onze medewerkers hun 
eigen leven kunnen bepalen, nieuwe dingen 
leren en ervaren dat ze zinvol kunnen bijdragen 
aan Sprank als organisatie. Kwaliteit begint 
bij de medewerkers. Allen hebben daarin een 
verantwoordelijkheid, maar dienen daarin wel 
voldoende gefaciliteerd te worden. 

We hebben getracht dit Meerjarenbeleid 2019-
2022 kernachtig te houden. Het spreekt voor 
zich dat we starten met waar we nu staan: als 
organisatie in het zorglandschap van 2018. 

In hoofdstuk 2 starten we met een korte schets 
van het huidige zorgveld waarbinnen de 
gehandicaptenzorg een eigen positie inneemt. 

Als organisatie zijn we immers ook afhankelijk 
van de keuzes die er in Den Haag gemaakt 
worden. We beseffen dat het op dit punt lastig 
vooruit kijken is omdat (de financiering van) 
van wat onder goede zorg verstaan wordt 
onder druk staat. Het is mogelijk dat het 
Meerjarenbeleid op basis daarvan in de loop 
van de tijd zal moeten worden aangevuld of 
bijgesteld.

In hoofdstuk 3 maken we de stap naar onze 
eigen zorgorganisatie. We zijn op het moment 
van schrijven van dit Meerjarenbeleid net over 
de helft van het jaar waarin we de basis op 
orde willen brengen. Wat is daarvan terecht 
gekomen en wat is nog ‘in progress’?

In hoofdstuk 4 doen we vervolgens een stapje 
opzij om de organisatie met een afstandje 
te bezien en te kijken of onze zorgvisie en 
ons identiteitsdocument nog volstaan of op 
basis van de geleefde praktijk hier en daar 
aanscherping behoeven.

In hoofdstuk 5 komt de realiteitscheck: hoe ziet 
de organisatie de toekomst en op welke wijze 
wordt door de SWOT- analyse een hoopvol 
realistisch beeld van Sprank richting 2023 
nader ingevuld?

Hoofdstuk 6 is de visie van de bestuurder: waar 
zou Sprank heen kunnen groeien met alles wat 
ze in zich heeft aan kapitaal? 

In hoofdstuk 7 bezien we het Sprank Huis 
van de toekomst. Van de identiteit tot aan de 
zorgvisie passeert de revue. We definiëren  
de verschillende onderdelen van het Sprank 
Huis, detecteren de uitdaging voor de komende 
vier jaar en formuleren de doelstellingen voor 
2018-2019. 
Hoofdstuk 8 is een ‘tot slot’ waarbij we op basis 
van ons adagium ’meer dan het gewone’ een 
voorbehoud maken. Het is aan ons mensen 
om ons in te spannen, het beste van onszelf te 
geven, maar voor de zegen op het werk weten 
we ons afhankelijk van meer dan onze werklust 
en goede bedoelingen.

Hoofdstuk 9 wordt gevormd door de kaderbrief. 
Deze kaderbrief reikt elke locatie en elke 
afdeling kaders aan om te starten met een eigen 
jaarplan op basis van het Meerjarenbeleid 2019-
2022.

“Meer dan het gewone” verwijst naar het citaat 
van Jezus uit de Bergrede, Mattheus 5: 47 in 
de Vertaling van 1951, waarin wij opgeroepen 
worden meer te doen dan nodig is.

 1. Inleiding 
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2.  Het zorglandschap:  
waar staan we in 2018?

  2.1. De zorg in Nederland  

In Nederland zijn zorgorganisaties als Stichting 
Sprank afhankelijk van de financiering van 
overheidswege. Dat betekent dat het belangrijk 
is om goed op de hoogte te zijn hoe de zorg 
gefinancierd wordt nu de verzorgingsstaat 
steeds verder onder druk is komen te staan. Het 
gedachtegoed achter het huidige Nederlandse 
zorgstelsel is gebaseerd op bekende 
internationale principes: 3 
• Toegang tot zorg voor iedereen. 
• Solidariteit via een voor iedereen verplichte 

en toegankelijke zorgverzekering.
• Goede kwaliteit van zorg. 

Basis voor de zorg
Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld 
met vier stelselwetten: de Zorgverzekeringswet 
(Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 
de Jeugdwet (Jw). Daarnaast zijn er enkele 
algemene wetten (zoals de Mededingingswet) 
en een aantal specifieke zorgwetten (zoals 
de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg 
(Wkkgz)).

De vier stelselwetten leggen de basis voor de 
zorg. De Zorgverzekeringswet (cure) en de Wet 
langdurige zorg (care) gebruiken verreweg 
het grootste gedeelte van het budget dat in 
Nederland beschikbaar is voor zorg. De Wlz 
heeft een landelijke uitvoering. Bij de uitvoering 
van de Zvw spelen private zorgverzekeraars een 
belangrijke rol in een stelsel waarbij sprake is 
van gereguleerde marktwerking onder publieke 
randvoorwaarden. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de Jeugdwet zijn er voor de 
overige vormen van zorg en ondersteuning.
De ongeveer 400 Nederlandse gemeenten zijn 
primair verantwoordelijk voor de uitvoering van 
deze twee wetten. 4 

Langdurige zorg, jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning
De Wlz, de Wmo en de Jeugdwet zijn van 
een recentere datum: in hun huidige vorm 
zijn deze wetten sinds 2015 van kracht. De 
Wlz wordt op landelijk niveau in opdracht 
van de rijksoverheid uitgevoerd door Wlz-
uitvoerders. Daarnaast zijn er enkele andere 

organisaties betrokken bij de uitvoering, zoals 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en 
het Centraal AdministratieKantoor (CAK). De 
uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet ligt 
bij de gemeenten, die de ondersteuning, hulp 
of zorg zelf aanbieden of met de inzet van een 
zorgaanbieder.

Drijfveren achter deze wetten zijn de kansen 
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, 
een integrale aanpak te bevorderen en de 
zorg in tijden van vergrijzing en chronische 
aandoeningen toegankelijk en betaalbaar te 
houden. Uitgangspunt in deze domeinen zijn 
niet de tekortkomingen, maar de mogelijkheden 
van mensen. De ambitie van de overheid in het 
sociaal domein is helder: alle burgers moeten 
naar vermogen kunnen deelnemen aan de 
samenleving, met zoveel mogelijk behoud 
van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 
eigen regie. Ook als zij een aandoening of een 
beperking hebben. Inmiddels worden de eerste 
stappen gezet op weg naar de transformatie: de 
inhoudelijke en procesmatige vernieuwing van 
de zorg en ondersteuning. Het gaat daarbij om 
een meer integrale wijze van werken. Daarbij 
wordt er maatwerk geboden. Het inzetten van 
het eigen netwerk waar dat mogelijk is met 
meer preventieve activiteiten, het stimuleren 
van zelfredzaamheid en het sturen op effectieve 
en efficiënte oplossingen. Gemeentelijke 
samenwerking en overleg met alle betrokken 
partijen moeten dit mede mogelijk maken. 
Daartoe is een 'sociaal' contract nodig: een 
eigentijds samenspel tussen de overheid, 
maatschappelijke organisaties en burgers in de 
veranderende verzorgingsstaat. 

Veel is onzeker, maar één ding staat vast: de 
wereld van de (langdurige) zorg is continue 
in beweging. Hoe de toekomst er exact uit 
komt te zien, is moeilijk te voorspellen. In dit 
Meerjarenbeleid willen we kort stil staan bij 
de huidige ontwikkelingen die nu van invloed 
zijn op de zorg. We baseren ons daarbij op de 
informatie zoals die verstrekt wordt door de 
brancheorganisatie VGN en de Rijksoverheid.1

 
De Gezondheidszorg staat steeds minder op 
zichzelf. We zien dat de zorg verbreedt en 
steeds meer aan welzijn raakt. Van burgers 
wordt steeds meer eigen regie verwacht. 
Ze moeten hun leven zo (gezond) mogelijk 
vormgeven zodat ze zo min mogelijk een 
beroep hoeven doen op professionele zorg. 
De toegenomen kennis over wat wel en niet 
gezond is, leidt ertoe dat mensen daar ook op 
aangesproken kunnen worden. Tegelijkertijd 
staat vast dat niet iedereen kan meekomen. 
De sterke oproep van de overheid tot 
zelfredzaamheid maakt dat er ook mensen 
tussen wal en schip vallen. Een ongezonde 
levensstijl of een gebrekkige zelfredzaamheid 
is niet altijd een kwestie van vrije wil, 
doorzettingsvermogen of wilskracht. Met name 
voor de doelgroepen van een zorgorganisatie 
als Sprank is zelfredzaamheid maar zeer ten 
dele haalbaar. De grenzen aan de eigen regie 
worden anno 2018 zichtbaar en er rijzen vragen 
over de (gewenste) rol van de overheid. 

Tegelijk kunnen we stellen dat zowel vanuit 
mondiaal als nationaal perspectief de kwaliteit 
van de zorg in Nederland nog altijd van hoog 
niveau is en voor vrijwel iedereen toegankelijk. 
De gezondheidszorg in Nederland staat er goed 
voor. De belangrijkste uitdaging is hoe we de 
zorg in de nabije toekomst betaalbaar houden. 
Zorg die toegankelijk is voor iedereen die dat 
nodig heeft, en die we ook kunnen blijven 
betalen met elkaar.

Om dat te kunnen waarborgen, is de heersende 
opinie dat alle zorgsectoren beter en 
intensiever met elkaar moeten samenwerken.2 
Zorgprofessionals en zorgaanbieders onderling, 
maar ook zorgaanbieders in relatie tot 
patiënten, met zorgverzekeraars, beleidsmakers 
en toezichthouders. Belangrijke actuele issues 

die het zorglandschap beheersen, zijn het tekort 
aan verpleegkundig personeel, de uitdaging 
om mondige patiënten en cliënten de juiste 
zorg op de juiste plek te bieden, de wachttijden 
te voorkomen in specifieke onderdelen van 
de zorg en de drukte op de spoedeisende hulp 
verminderen. 

Het werkveld van de zorg verandert de laatste 
jaren doordat het blikveld verbreed wordt: er 
komt steeds meer aandacht voor preventie van 
ziektes, het voorkomen van complicaties en 
het slim toepassen van eHealth. Ook ontstaat 
er steeds meer inzicht in welke behandelingen 
of geneesmiddelen echt effectief zijn en 
welke niet. Tot slot wordt er gezocht hoe de 
regels voor het registreren en declareren van 
zorg beter kunnen aansluiten op de praktijk 
in de zorg: waarbij de roep om ‘eenvoudiger, 
praktischer en handiger’ eensluidend is.  

1   VGN.nl, Zorgwijzer.nl en Zorgvisie.nl, rijksoverheid.nl 
2   Acm.nl, www.socialevraagstukken.nl
3  Eiseverywhere.com/hetnederlandsezorgstelsel + masterclassnieuwezorg.nl
4  Publicatiesarbeidsmarktzorgenwelzijn.nl
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De volledige ondersteuning blijft beschikbaar 
voor diegenen die er niet zelf in kunnen 
voorzien. Wie is aangewezen op permanent 
toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid, heeft 
recht op zorg uit de Wlz. 5  

  2.2. De Gehandicaptenzorg  

In Nederland zijn er ongeveer 142.000 mensen 
met een verstandelijke beperking, hieronder 
worden mensen met een IQ onder de 70 
verstaan. Bijna al deze mensen krijgen enige 
vorm van langdurige hulp; thuis, op school, 
dagbesteding of intramurale zorg. Daarnaast 
zijn er ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders 
met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 
85). Wanneer er ernstige problemen zijn 
met sociale redzaamheid worden zij soms 
licht verstandelijk beperkt genoemd. De 
gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning 
aan mensen met beperkingen. Er zijn drie 
vormen van gehandicaptenzorg. Zo spreken 
we van mensen met een verstandelijke en 
lichamelijke beperking, mensen met een 
verstandelijke beperking of mensen met een 
verstandelijke en zintuigelijke beperking. Een 
aanzienlijk deel van deze mensen heeft hulp, 

ondersteuning of begeleiding nodig. Iedere 
handicap vraagt om een eigen benadering. 
Mensen met beperkingen (gehandicapten) 
willen uiteraard ook graag een leven leiden dat 
past bij hun wensen en mogelijkheden. Het 
doel van de gehandicaptenzorg is hen daarbij 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Bijkomende 
problematiek kan leiden tot een langdurige 
behoefte aan ondersteuning. Hoe complexer 
de samenleving is, hoe meer mensen met een 
beperking in het sociaal aanpassingsvermogen 
behoefte hebben aan zorgondersteuning. Het 
is niet bekend hoeveel mensen deze behoefte 
hebben, maar omdat de samenleving steeds 
complexer wordt, stijgt het aantal mensen dat 
behoefte heeft aan zorg- en/of ondersteuning. 6

  2.3.  Stichting Sprank binnen de  
  gehandicaptenzorg  

Stichting Sprank is een relatief kleine speler 
binnen de gehandicaptenzorg. Van de 363 
instellingen die bij de Zorgkaart bekend 
zijn, behoort Sprank tot de kleinste landelijk 
opererende organisaties. 
Wie zorg zoekt op basis van schaalgrootte 
en daarmee samenhangende stabiliteit komt 
terecht bij    ’s-Heerenloo en Philadelphia, als 
de twee grote organisaties die in staat zijn 
om voortrekkers te zijn op het terrein van 
onderzoek en innovatie. Sprank heeft een 
unieke positie wanneer er zorg gezocht wordt 
op basis van geleefde christelijke identiteit. 
Naast de Reformatorische organisaties 
Adullam en Sirjon en Helpende Handen en 
meer Evangelische georiënteerde organisaties 
als Profila zijn er vooral kleine christelijke 
gehandicapteninstellingen werkzaam in een 
specifiek plaats of regio: met de Rozelaar 
(van oudsher Hervormde grondslag in en 
rond Barneveld) werken we samen rond 
dagbesteding. Aangezien Sprank een landelijke 
instelling is met kleinschaligheid als belangrijk 
uitgangspunt zijn we in staat om een specifieke 
doelgroep aan ons te binden: mensen die 
bewust op zoek zijn naar gehandicaptenzorg 
waarbij de christelijke identiteit uitgangspunt is 
voor het dagelijks handelen.

5.  Zorginstituutnederland.nl, informatielangdurigezorg.nl
6.  Vgn.nl en gezondheidszorg.info/verstandelijke beperking

3.  Stichting Sprank: 
waar staan we in 2018?

In 2018 is het doel om de basis op orde te 
brengen. Na een roerig jaar 2017 was het 
noodzakelijk om met elkaar te werken aan een 
overzichtelijke bedrijfsvoering en de daarbij 
behorende systemen (ECD, Pluriform), de 
kwaliteit van zorg in het hart van de organisatie 
verankeren en aan vertrouwen te bouwen voor 
een nieuwe beleidsperiode. In dit hoofdstuk 
delen we waar we nu staan.

  3.1. De huidige zorgvragers  

Stichting Sprank biedt zorg aan mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Binnen de cliëntengroep waar Sprank zorg aan 
biedt, zijn er verschillende groepen zorgvragers 
te herkennen. Hierbij spreken we vaak over 
doelgroepen. Kijkend naar onze populatie zien 
we dat we een breed doelgroepbeleid hanteren. 
Bij Sprank wonen ook cliënten die, naast een 
verstandelijke beperking, een autismespectrum 
stoornis hebben. Daarnaast zijn er cliënten 
die ouder worden en te maken krijgen met 
ouderdom gerelateerde ondersteuningsvragen. 
Ook zijn er cliënten met een intensieve 
zorgvraag, de ernstig meervoudig beperkte 
cliënten (EMB). Cliënten voor wie het leven 
erg ingewikkeld is, die snel ontregeld raken en 
die hierdoor een intensieve begeleidingsvraag 
stellen, de gedragsintensieve cliënten. En 
ook zijn er jongere cliënten met een licht 
verstandelijke beperking, die psychiatrische 
problematiek of andere bijkomende zorgvragen 
hebben op gebied van bijvoorbeeld de 
zelfredzaamheid; deze groep wordt vaak 
aangeduid met LVB.

De afgelopen jaren zijn de Wmo en Wlz van 
kracht geworden en zien we dat dit ook voor 
zorgvragers bij Sprank (financiële) gevolgen 
heeft. Als gevolg van de veranderende 
wetgeving sinds 2015 zien we ook een ander 
profiel van zorgvrager ontstaan. Nieuwe 
zorgvragers met een VG1 en VG2 krijgen 
sowieso geen woonindicatie meer en de 
tendens is dat dat ook kan gaan gelden 
voor VG3. Ruim 500 cliënten maken vanuit 
Wlz, Wmo en de Jeugdwet gebruik van de 

zorgverlening van Sprank. Het gemiddelde lag 
in 2017 op 515 cliënten. Verreweg de meeste 
cliënten maken gebruik van de kleinschalige 
woonvoorzieningen. Sprank levert daarnaast 
ook ambulante zorg en op een aantal plaatsen 
eigen dagbesteding. Logeerhuizen hebben we 
het afgelopen jaar moeten sluiten omdat we 
niet langer konden voldoen aan de eisen die 
aan deze specifieke vorm van (flexibele) zorg 
gesteld worden.

Gemiddeld wonen mensen bij Sprank 30,2 
jaar en overlijden er vier personen per jaar. De 
cliënten brengen dus meerdere levensfasen 
door in onze locatie(s). Meer dan de helft van 
de cliënten die bij Sprank wonen zijn nu 50 
jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd waarop 
cliënten bij Sprank in zorg komen, was in het 
vorige cliëntsysteem (tot 2015) niet vastgelegd. 
In het nieuwe systeem Pluriform is het mogelijk 
om veel meer data vast te leggen wat ook de 
mogelijkheid biedt om analyses uit te voeren 
op basis van (eigen) landelijke gegevens. 
Al onze cliënten worden geregistreerd op 
zorgzwaartepakket, waarbij de meeste cliënten 
in 2018 een VG6 hebben toegekend gekregen, 
terwijl op dit moment zorgvragers met een 
intensieve hulpvraag de wachtlijst domineren 
(ook in VG4 en VG6).

Werken met en vanuit een landelijke focus 
gebeurt nu nog te incidenteel. Nu Pluriform de 
mogelijkheden biedt om data te verzamelen 
rond MIC-meldingen en andere relevante 
thema’s is het belangrijk om daar ook gebruik 
van te maken en ons beleid af te stemmen op 
die bevindingen.

  3.2. De huidige locaties  

Stichting Sprank heeft op dit moment 35 
locaties in Nederland en een hoofdkantoor in 
Zwolle. Twee panden zijn in eigendom van 
Sprank: Vlasakkerstaete, een woonlocatie 
in Hardenberg voor circa 40 bewoners en 
Fraam, een boerderij in Middelstum waar eigen 
dagbesteding plaatsvindt. In 2018 is locatie 
Ark en Botter, een geschakelde woning in 
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Bunschoten, verkocht. Tot en met de 90-jaren 
werd ‘wonen in de wijk’ gestimuleerd en vond 
dit meestal plaats in reguliere woonhuizen. 
Inmiddels kan ‘wonen in de wijk’ nog een 
prima uitgangspunt zijn, maar de wijze 
van huisvesting past niet bij de huidige en 
toekomstige zorgvraag. Inmiddels zijn de 
bewoners van Ark en Botter woonachtig in 
de nieuwste locatie van Sprank, genaamd 
‘Stavoren’ nabij ouderenzorgorganisatie De 
Haven, te Bunschoten.

33 Locaties zijn gevestigd in huurpanden 
en eigendom van woningbouwcorporaties, 
bewoners zelf of van een externe investeerder. 
In 2017 is er een start gemaakt met het in kaart 
brengen van de (lang)lopende huurcontracten 
en het jaarlijks monitoren van de gemaakte 
afspraken. De landelijk ingevoerde scheiding 
van wonen en zorg draagt er nog niet toe 
bij dat bewoners zelf hun huur aan de 
woningbouwcoöperatie overmaken maar wordt 
door Sprank gedaan. Sprank treedt veelal op als 

hoofdhuurder, waarmee risico op leegstand dan 
ook voor rekening van Sprank komt.
Een oriëntatie/voorbereiding op mogelijk 
nieuwe locaties vindt op dit moment 
plaats in Haren, IJsselmuiden, Drachten, 
Buitenpost, en Zwolle. In Assen en Hoogeveen, 
maar ook (nogmaals) in Bunschoten is 
Sprank in ontwikkeling met betrekking tot 
herhuisvestingsprojecten en mogelijke 
uitbreiding in zorg.
Het is de brede wens van de organisatie te 
zoeken naar de ‘witte vlekken’, plaatsen waar 
gehandicaptenzorg als die van Sprank nog niet 
aangeboden wordt.

  3.3. De huidige verwanten van cliënten  

Mensen met een verstandelijke beperking 
zijn meestal afhankelijk van hun verwanten. 
De zorgverlening heeft dan ook nadrukkelijk 
met hen te maken: familie, vrienden en de 
plaatselijke kerk hebben idealiter een actieve 
rol in het leven van onze cliënten. Het zijn 
dikwijls de ouders van de cliënt die het eerste 
aanspreekpunt zijn of een broer of zus van de 
cliënt. De breed ingevoerde Driehoeksmethode 
van Egberts doet recht aan de verwant als 
van grote invloed op het welzijn van cliënten. 
Aandacht voor de verwanten met zijn/haar 
opvattingen over wat goed is voor de cliënt, 
dient meegenomen te worden in de zoektocht 
whoe persoonsgerichte zorg in de praktijk 
uitgewerkt kan worden. Door middel van 
het cliëntenportaal binnen het Elektronisch 
Cliëntendossier (ECD) gaan verwanten actiever 
betrokken worden bij het welzijn van hun kind/
broer of zus omdat het ECD de gelegenheid 
biedt actueel en gericht te communiceren over 
de dagelijkse gang van zaken. 

Binnen Sprank zijn de verwanten van de meeste 
cliënten in eerste instantie hun ouders (vader 
en moeder). Bij het ouder worden van de cliënt 
zijn het dikwijls broers en/of zussen die deze rol 
op zich nemen. Ouders van de huidige cliënten 
refereren daarbij nogal eens aan de doopbelofte 
die ze gedaan hebben, die van hen vraagt 
om de verantwoordelijkheid voor hun kind 

wanneer het gaat wonen bij Sprank, zo goed 
als mogelijk toch waar te blijven nemen. Broers 
en zussen kijken daar dikwijls weer anders 
tegenaan en willen daar op hun eigen manier 
inhoud aan geven. Het is goed dat Sprank deze 
generatiegesprekken waar nodig faciliteert 
en meekijkt hoe de zorg anno nu door deze 
generatie opgepakt kan worden.

Daartoe is het noodzakelijk meer data te 
verzamelen dan tot op heden is gebeurd. Om 
passende zorg te kunnen leveren, brengen we 
in kaart welke informatie daarbij helpend kan 
zijn. Zeer van belang is het vastleggen van 
de juridische status van een cliënt. Vanaf de 
18e verjaardag is iemand volgens de overheid 
handelingsbekwaam. Dat betekent dat de cliënt 
zelf beslist. Dit houdt in dat de cliënt zelf beslist 
wie toegang heeft tot het cliëntendossier, zelf 
beslist over donorschap als de Donorwet van 
kracht wordt. Soms is iemand onvoldoende in 
staat om de eigen belangen goed te behartigen 
of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan 
een aantal mogelijkheden in de vorm van een 
mentor, bewindvoerder of curator. 7 

Het vastleggen van de juridische status dienen 
verwanten zelf te regelen. Sprank wil zo veel 
als mogelijk faciliteren door kennis te delen en 
de route aan te geven. Daarnaast is er de term 
‘wilsbekwaamheid’. Dit heeft te maken met 
beslissingen over zorg en gezondheid. Iedereen 
is wilsbekwaam, tenzij een deskundige arts 
heeft vastgesteld dat iemand voor een bepaalde 
beslissing wilsonbekwaam is. 8

Voor het werken in de Driehoek is het goed te 
bepalen wie de vertegenwoordiger is, de door 
de rechter aangewezen persoon (wettelijk) 
of de vertegenwoordiger van de cliënt als 
bijvoorbeeld een ouder of een broer of zus.

  3.4. Het vrijwilligersnetwerk  

Sprank is rijk met haar grote aantal 
vrijwilligers, circa 700 mensen zetten zich 
in voor onze cliënten. Zij zijn maatje van 
een cliënt (individuele vrijwilliger maatje), 

vrijwilliger gekoppeld aan de locatie (collectieve 
vrijwilliger), oproep vrijwilliger of vrijwilliger 
voor praktische klussen. Het merendeel is 
vaste vrijwilliger, zij zetten zich op jaarbasis 
voor meer dan 50 uur in ten behoeve van de 
cliënt en/of locatie. Daarnaast heeft bijna iedere 
locatie nog kerkvrijwilligers. Zij halen en/of 
brengen of zitten in de kerk samen met een 
cliënt van Sprank. 

De gemiddelde vrijwilliger bij Sprank is 50 
jaar of ouder, de verhouding man/vrouw is 
40/60 en kerkelijk betrokken bij de locatie van 
Sprank. Zij doen vrijwilligerswerk vanuit een 
sterke intrinsieke motivatie dat mensen met een 
beperking mee kunnen doen. Gezien de huidige 
ontwikkelingen in het zorgveld doet Sprank er 
goed aan haar vrijwilligers te koesteren door ze 
niet alleen zeer serieus te nemen in hun wensen 
ten aanzien van vrijwilligerswerk maar ze ook te 
betrekken bij het beleid van de organisatie.

  3.5. De medewerkers  

Bij Sprank werken –  op peildatum oktober 
2018 – 644 mensen, waarvan 573 vrouwen en 
71 mannen. De gemiddelde leeftijd is 41,3 jaar 
en het gemiddelde contract is 17,2 uur. De totale 
fte omvang is 308. 

Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(MTO) (2018) laat zien met hoeveel 
bevlogenheid voor de cliënt mensen bij Sprank 
werken. Het werken in de gehandicaptensector 

7. www.rijksoverheid.nl/brochurecuratele,bewindenmentorschap
8. www.dwangindezorg.nl/rechten/patientenrecht
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is veelal een bewuste keuze en dat zien we 
ook terug op onze werkvloer. We scoren op 
tevredenheid gemiddeld 0,3 % hoger dan het 
branchegemiddelde.

Het functiehuis is in het kader van ‘De basis 
op orde’ in 2018 geactualiseerd en aangepast. 
De ontwikkelingen binnen de zorgvragen en 
behoeftes van cliënten vragen in toenemende 
mate om specifieke kennis en competenties 
van de verschillende begeleiders. De eerste 
helft van 2018 kwamen de begeleidende en 
ondersteunende functies aan bod, in het 
tweede deel van 2018 zijn de functies van 
coördinerend begeleider en sectormanagers 
in kaart gebracht. In nauwe samenwerking 
met een vertegenwoordiging vanuit het 
werkveld wordt er nog gewerkt aan een 
aantal functiebeschrijvingen die gerelateerd 
zijn aan bepaalde doelgroepen, waaronder 
gedragsintensief. Begin 2019 zal in samenhang 
met het doelgroepenbeleid bepaald moeten 
worden hoe en waar we binnen Sprank deze 
specifieke functies gaan inzetten. De functies 
op het hoofdkantoor worden uiterlijk begin 2019 
voorzien van actuele functieomschrijvingen.

Het invoeren van het ECD verloopt voorspoedig, 
maar kost de nodige tijd en energie van 
medewerkers om er adequaat mee te werken. 
De volgende stap die nu gezamenlijk (in 
nauwe samenwerking met verwanten) wordt 
voorbereid is het cliëntenportaal: cliënten en 
verwanten kunnen via dit portaal rechtstreeks 
communiceren met onze medewerkers.

Gezien de verwachte arbeidskrapte is het 
belangrijk om het binden en boeien van de 
medewerker speerpunt te maken in de  
komende jaren. 

  3.6. De Governance  

Het toezicht in de zorgsector is sterk in 
ontwikkeling. De druk op verantwoording van 
kwaliteit, veiligheid en efficiënt gebruik van 
maatschappelijke middelen speelt daarin een 
belangrijke rol. Als lid van de VGN is Sprank 
gehouden aan de Zorgbrede Governance 
Code. Deze code geeft aan op welke wijze 
bestuur en toezicht zijn gescheiden in een 
Raad van Toezichtmodel met een Raad van 
Bestuur en een Raad van Toezicht. Beide 
raden richten zich daarbij, ieder vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheid op het welzijn 
van de cliënt, waarbij het vertrouwen in de 
professie van de ander voorop staat. De 
Raad van Toezicht heeft een toezichtkader 
ontwikkeld waarin wordt uitgewerkt hoe 
Sprank de maatschappelijke doelstelling 
en verantwoordelijkheid verstaat en welke 
waarden belangrijk worden gevonden om te 
realiseren voor de cliënten. De principes zijn 
verwerkt in de jaaragenda van de Raad van 
Toezicht en worden besproken in aanwezigheid 
van de Raad van Bestuur. Omdat het handelen 
naar deze principes steeds belangrijker 
wordt gevonden om te kunnen spreken 
van verantwoorde zorg, nemen we ze in dit 
meerjarenbeleid op:

De zeven principes in de code
1. De maatschappelijke doelstelling en 

legitimatie van de zorgorganisatie is het 
bieden van goede zorg aan de cliënten. 

  •  Bestaansrecht Sprank en tegelijk een 
toetssteen governance. Goede zorg 
betekent dat de richting komt van de 
cliënt en voldoet aan de kwaliteits- en 
veiligheidseisen, tot stand is gekomen 

vanuit een dialoog in de driehoek, 
binnen de financiële mogelijkheden 
en professionele ruimte van de 
gekwalificeerde medewerkers. 

2. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 
hanteren waarden en normen die passen 
bij de maatschappelijke positie van de 
zorgorganisatie.

  •  De gehanteerde waarden en normen 
passen bij bovenstaand doel en zijn 
in een dialoog tot stand gekomen 
en zijn door de Raad van Bestuur 
verwoord en worden actief uitgedragen 
binnen heel Sprank. Denk daarbij aan 
het identiteitsbeleid en de zorgvisie 
in een open aanspreekcultuur en 
mogelijkheden tot een lerende 
cultuur. De inspraak, samenspraak 
en de tegenspraak is georganiseerd 
binnen de overlegstructuur en het 
besluitvormingsproces.

3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden 
en waarborgen voor een adequate invloed 
van belanghebbenden. 

  •  Naast de formele verantwoording 
is de Raad van Bestuur transparant 
naar medezeggenschap en overige 
belanghebbenden (bijv. vrijwilligers/
bestuurlijke gemeentes etc.) en schept 
mogelijkheden om adequate invloed te 
kunnen hebben.

4. De Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol 
verantwoordelijk voor de governance van de 
zorgorganisatie. 

  •  De Raad van Bestuur en de Raad van 
Toezicht zijn vanuit hun eigen rol 
verantwoordelijk voor de inrichting van 
de governance.

5. De Raad van Bestuur bestuurt de 
zorgorganisatie gericht op haar 
maatschappelijke doelstelling.

  •  De Raad van Bestuur maakt een 
zorgvuldige en evenwichtige afweging 
tussen de belangen van de cliënten 
en medewerkers, de publieke en 
maatschappelijke belangen en de 

overige in aanmerking komende 
belangen van interne en externe 
belanghebbenden voor de korte en 
lange termijndoelstellingen met daarbij 
beheersing van de risico’s. 

 6. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit 
de maatschappelijke doelstelling van de 
zorgorganisatie. 

  •  De Raad van Toezicht is bekwaam, heeft 
visie, organiseert zichzelf en evalueert 
zichzelf en heeft een passende relatie 
met de Raad van Bestuur. 

7. De Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht ontwikkelen permanent hun 
professionaliteit en deskundigheid. 

  •  De Raad van Bestuur en de Raad van 
Toezicht dragen zorg voor hun eigen 
permanente ontwikkeling, geven 
feedback en reflectie op hun handelen 
en prestaties en evalueren regelmatig of 
zij nog passen bij de opgaven waar de 
zorgorganisatie voor staat.
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  3.7. De medezeggenschap  

Medezeggenschap heeft een belangrijke positie 
binnen Sprank. Bij het nemen van besluiten 
en het vaststellen van beleid, protocollen 
en regelingen is (verzwaard) advies en/of 
instemming vanuit de Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad noodzakelijk om adequaat 
te kunnen beoordelen wat die vaststelling voor 
de cliënten en/of medewerkers betekent. 
De Cliëntenraad bestaat uit verwanten en 
cliënten die vanuit het perspectief van de cliënt 
in een vroeg stadium betrokken worden bij de 
totstandkoming van besluiten die de organisatie 
aan gaan. 

De cliënten worden in de voorbereiding op 
de vergaderingen ondersteund door een 
cliëntgroepsondersteuner en door de voorzitter 
en overige leden tijdens de vergadering. 
Op lokaal niveau krijgt de medezeggenschap 
vorm in het bewonersoverleg en in de 
verwantenraad.

De Ondernemingsraad bestaat uit medewerkers 
die gezamenlijk onze landelijk opererende 
organisatie vertegenwoordigen. Ook van 
de Ondernemingsraad geldt dat ze bijtijds 
betrokken wordt bij beleidsprocessen om op 
die manier tot een gedragen besluitvorming te 
komen. Beide raden worden ondersteund door 
een eigen ambtelijk secretaris. Met externe 
ondersteuning wil de Ondernemingsraad 
werk maken van vernieuwing in de 
medezeggenschap van vandaag de dag.

  3.8. De christelijke/kerkelijke context  

De meeste locaties binnen Sprank onderhouden 
nauwe relaties met de plaatselijke kerkelijke 
gemeente, van oudsher meestal de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Niet alleen 
is er sprake van kerkvrijwilligers die onze 
cliënten brengen en ophalen rond kerkdiensten, 
kerkelijke betrokkenheid levert dikwijls veel 
meer op: cliënten hebben op deze manier een 
vangnet wat van grote waarde is wanneer 
iemand door beperkingen niet in staat is zelf 
het contact met de samenleving aan te gaan en/
of zelfstandig te onderhouden. In de kerkelijke 
trendrapporten van zowel de Gereformeerde 
Kerken (GKv, CGK, NGK) als de Protestantse 
Kerk in Nederland is de aandacht voor de 
inclusieve samenleving een mooie brug richting 
zorg voor gemeenteleden met een beperking. In 
de komende jaren verdient dit onze aandacht. 

In dit hoofdstuk bezien we de 
vastgestelde zorgvisie ‘Zo zien wij zorg’ 
en het identiteitsdocument op de geleefde 
werkelijkheid: hoe fungeren ze in de praktijk?

  4.1. De identiteit  

Stichting Sprank is in 2002 voortgekomen 
uit Dit Koningskind (1973) en nam als 
gereformeerde zorgaanbieder een eigen plek in 
tussen het aanbod van zorgorganisaties. Mede 
als gevolg van het beleid van de overheid, die de 
zorg dichtbij stimuleert, heeft zich de afgelopen 
jaren de trend ingezet dat verwanten niet meer 
automatisch kiezen voor gereformeerde zorg 
verder weg, wat betekende dat men in veel 
gevallen een zekere afstand moet afleggen om 
bij een Spranklocatie te komen. Als gevolg van 
de secularisatie en ontkerkelijking zien we de 
laatste jaren dat er geen sprake meer is van 
een eenduidig kerkelijk leefklimaat en ook de 
cultuur op de locaties kent een grote diversiteit. 
De basis is echter gelijk. De afgelopen jaren 
heeft Sprank een verbreding binnen de 
kerkelijke gezindte ondergaan. Kerkmuren 
spelen minder een rol in christelijk Nederland 
en dat zien we bij Sprank terug. Was er eerst 
de verruiming van de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt naar de andere Gereformeerde 
kerken (GKv, CGK, NGK), inmiddels zien we 
de laatste jaren ook cliënten en medewerkers 
met een achtergrond binnen de PKN en de 
Evangelische groepen bij Sprank hun plek 
innemen. Wat bindt is het persoonlijk geloof in 
Jezus Christus op basis waarvan mensen zorg 
verlenen en zorg ontvangen. 

In het identiteitsdocument wat in 2015 afgerond 
werd, wordt onder de titel ‘Christenen in hart en 
zorg’ verwoord vanuit welke overtuiging Sprank 
zorg verleend. Het unieke van Sprank komt in 
de praktijk tot uiting in:
• het geloof en de betrokkenheid van 

medewerkers;
• een veilige omgeving waarin het christelijke 

geloof structureel onderdeel uitmaakt van 
de cultuur;

• religieuze gebruiken;

• de ethiek en de zorgverlening;
• de warme band met de betrokken kerken;
• de betrokkenheid van veel vrijwilligers. 

De kernwoorden waarmee Sprank haar
identiteit formuleert zijn:
• Herkenbare christelijke cultuur
• Liefde
• Betekenisvol leven
• Betrokkenheid
• Deskundigheid
• Sprankelend
• Veiligheid 9

De afgelopen jaren stonden in teken van 
het communiceren en implementeren van 
de geformuleerde identiteit (2015). Sprank 
lijkt er goed in geslaagd om helder voor het 
voetlicht te brengen wie ze is en waar ze voor 
staat: christenen die met hart en ziel zorg 
verlenen aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Sollicitatiegesprekken leiden tot 
intense gesprekken over het belang van een 
levend geloof, nu het kerklidmaatschap niet 
meer kan fungeren als een soort keurmerk. Het 
wordt als winst gezien dat het gesprek binnen 
Sprank over de relevantie van het christelijke 
geloof hier en nu op de werkvloer niet uit 
de weg gegaan wordt en blijft. Illustratief is 
dat de identiteit van Sprank als meerwaarde 
wordt genoemd om te willen werken bij 
Sprank (MTO 2018). Ook de waardengerichte 
reflectie in de vorm van Moreel Beraad en 
de Betekentafels hebben een duidelijke plek 
binnen de organisatie gekregen. Concrete steun 
krijgt Sprank op dit vlak via de Vrienden van 
Sprank die 2017 bereid waren tot het geven 
van (financiële) ondersteuning voor een (zorg)
methode die past bij de identiteit van Sprank. 

De training Wonderlijk gemaakt speciaal, een 
methodiek voor seksuele voorlichting voor de 
begeleiding van mensen met een verstandelijke 
beperking is inmiddels geïmplementeerd 
binnen Sprank. 

9.  Conform Identiteitsdocument Stichting Sprank

4.  Stichting Sprank:  
waar staan we in 2028?
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5.  SWOT-analyse van  
Stichting Sprank

In de organisatie is medio 2018 breed 
nagedacht en gediscussieerd waar we staan 
als organisatie. Wat zien we als sterke punten 
en wat is zwak te noemen, waar zien we 
risico’s en waar kansen? Voor deze analyse 
is input gegeven door de Cliëntenraad, de 

Ondernemingsraad, het beleidsoverleg 
met de managers en een aantal gedrags-
deskundigen en de medewerkers van het 
hoofdkantoor. Ook het MTO 2018 en CTO 2017 
waren een belangrijke bron van informatie.  De 
onderstaande analyse is een samenvatting.

 Strengths 

interne sterkten

• Gedeelde christelijke waarden/identiteit/
zorgvisie

• Samenwerking in de driehoek / 
Driehoekskunde

•  Betrokken achterban
• Betrokken en bevlogen medewerkers
•  Organisatie is positief in ontwikkeling 

o.a. met Planning & Control en 
Projectmanagement

 

 Weaknesses 

interne zwakten

 • Personeel: binden en boeien 
(personeelsmanagement) en 
professionaliteitsbevordering 

 • Beperkte samenwerking intern en met 
externe partijen 

• Ontbreken van actueel doelgroepenbeleid
• Basisvoorwaarden technologische 

ondersteuning onvoldoende op orde

 Opportunities 

kansen in de externe omgeving

• Vraag naar complexe identiteitsgedreven 
zorg 

• Meer inzetten op zingeving voor cliënt
• Vraag naar zorg dichtbij; meer 

samenwerking tussen aanbieders 
(specialismen / kennis en kunde) en 
houdbaar gefinancierde voorzieningen

• Zorgkantoren worden cliëntvolgend
• Uitbreiding in dagbesteding

 Threats 

 bedreigingen in de externe omgeving

 •  Arbeidsmarktkrapte/onvoldoende aanbod van 
gekwalificeerd personeel 

•  Zorg wordt complexer in de Wlz. 
•  Sprank is nog niet goed ingeregeld (juridisch 

onderbouwd) op de steeds meer in regie 
zijnde cliënt (Wet zorg en dwang) 

 •  Verwachte bezuiniging binnen de Wlz
 •  Verlaging normatieve huisvestingscomponent 

(NHC)
 •  Organisatie; Green Deal Duurzame Zorg
 •  Secularisatie

  4.2. De zorgvisie  

Sprank heeft in 2015 de zorgvisie vastgesteld 
waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
tussen cliënt, netwerk en professional vorm 
krijgt. In dialoog bepalen zij samen welke inzet 
nodig is en wie welk aandeel neemt (Mijn Plan).

De vernieuwde zorgvisie vloeide voort uit 
de sturing vanuit de overheid richting een 
participatiesamenleving: de ondersteuning 
aan zorgvragers is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de burger, netwerk en 
zorgaanbieder.

Concreet hield dit in dat Sprank de cliënt in haar 
dienstverlening centraal ging stellen. Wat de 
cliënt nodig heeft vormt het vertrekpunt voor 
de dienstverlening van Sprank. Het netwerk van 
de cliënt krijgt daarbij een belangrijke rol. Om 
te werken volgens deze visie zijn begeleiders 
nadrukkelijk gericht op samenwerken met de 
cliënt, cliëntsysteem en de lokale omgeving. 
De bekende cultuuromslag; ‘van zorgen voor’ 
naar ‘zorgen dat’ kreeg op deze manier ook 
bij Sprank vorm. Betekenisvol leven werd als 
volgt geformuleerd in het Meerjarenbeleidsplan 
2015-2018:

‘Sprank in relatie tot de burger
De burger met een verstandelijke beperking 
kan zijn leven leven zoals hij/zij dat wil. 
Wanneer samenwerking met Sprank wordt 
gezocht wil Sprank conform de vraag 
bijdragen aan het leven van de cliënt vanuit 
haar identiteitsgebonden professionele 
dienstverlening. De cliënt is hierin regisseur. 
De dienstverlening is de unieke wederkerigheid 
tussen klant en professional. Vanuit die visie 
wil Sprank nagaan met de klant hoe hij zelf 
kan bijdragen aan zijn eigen leven en/of zijn 
netwerk/omgeving. Waar dit kan doen we 
dat met familieleden, vrienden, vrijwilligers, 
kerkleden en/of buurtgenoten. Waar dit niet 
mogelijk is, kan de klant Sprank vragen om 
met professionele dienstverlening hierop te 
ondersteunen. Daarnaast heeft Sprank een 
maatschappelijke meerwaarde voor groepen 
burgers die vanuit hun vragen en behoeften 
een culturele en identiteitsgebonden  
omgeving nodig hebben.’

In het Meerjarenbeleid 2015-2018 lag de 
nadruk erop om deze visie als groeimodel te 
introduceren. Het was aan de locaties om zelf

vorm en inhoud te geven aan het gedachtegoed 
van Sprank. De aanpak bouwt voort op 
datgene wat al eerder in gang was gezet 
binnen Sprank: meer verantwoordelijkheden 
dieper in de organisatie leggen, op weg 
naar zelfsturing. De realiteit is dat in 2017 
zelfsturing geïntroduceerd is, maar dat er van 
de voorgestelde doorontwikkeling onvoldoende 
terecht gekomen is. Implementatie en borging 
gaan niet vanzelf maar vragen concrete (aan)
sturing. In 2018 is gekozen voor zelforganisatie 
in plaats van zelfsturing. Concreet betekent 
dit dat er per team duidelijke kaders worden 
afgesproken met de verantwoordelijk 
sectormanager, waarbij elk team in een op maat 
geformuleerd Jaarplan aangeeft wat ze in het 
betreffende jaar voor zich zien aan uitdagingen 
en gewenste resultaten, waarbij ook de risico’s 
en beperkingen benoemd worden. Zelfsturing 
laat de kaders ook over aan de teams, waar we 
bij Sprank er van overtuigd zijn dat het goed is 
om van bovenaf te formuleren wat we onder 
goede zorg verstaan, wil er ook sprake zijn 
van een ‘common ground’, een gezamenlijk 
fundament en taal als uitgangspunt van het 
handelen van teams. Om vervolgens zelf 
daadwerkelijk te kunnen sturen, krijgen teams 
sturingsinformatie middels een overzichtelijk 
dashboard waar in 2018 een start mee is 
gemaakt.

Opmerkelijk om te constateren uit de  
SWOT-analyse dat het bijvoeglijke naamwoord 
‘gereformeerd’ is vervangen door ‘christelijke’ 
identiteit. 
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Uit het Medewerkertevredenheidsonderzoek 
en het Cliënttevredenheidsonderzoek bleek het 
van belang dat er gehecht wordt aan identiteit, 
maar het krijgt anno 2018 een bredere invulling. 
Op die manier zien we betrokken medewerkers 
en een betrokken achterban nog steeds als 
onze sterke punten. Het maakt ook dat er in de 
driehoek een sterke samenwerking mogelijk 
is: de waarden en normen worden gedeeld 
en herkend van elkaar. Tegelijk is het ook 
noodzakelijk dat we het begrip ‘christelijk’ 
blijven laden door daar over in gesprek te 
blijven wat we daar onder kunnen verstaan. 
Het is immers voor steeds meer mensen niet 
meer vanzelfsprekend om te geloven en/of 
naar de kerk te gaan. Het gaat om het vinden 
van common ground, een gemeenschappelijke 
taal en werkwijze die ons als Sprank helpt het 
welzijn van onze cliënten te bevorderen.
De organisatie maakt een 
professionaliseringsslag door op het terrein 

van bedrijfsvoering. Dat is noodzakelijk en de 
huidige stand van zaken in de gezondheidszorg 
vraagt van onze organisatie om ‘bij’ te blijven: 
in kennis en innovatie en de komende nieuwe 
wetgeving rond zorg en dwang. 
Qua huisvesting wordt duurzaamheid 
een belangrijk criterium. Ook voor de 
gehandicaptenzorg dreigt het scenario 
dat we met minder geld hetzelfde niveau 
van zorg moeten blijven leveren en dat de 
zorgvragen alleen maar complexer zullen 
worden. Ondertussen wordt de arbeidsmarkt 
steeds krapper en zullen we in moeten zetten 
op scholings- en ontwikkelingskansen van 
onze huidige medewerkers en aantrekkelijke 
mogelijkheden voor zij-instromers om bij 
Sprank aan de slag te gaan. Voor het volgende 
hoofdstuk vormt deze SWOT-analyse de basis 
van denken en handelen over de toekomst van 
Sprank.

Het vorige beleidsplan kreeg als titel mee 
“Zo de Heer het huis niet bouwt” een citaat 
uit Psalm 127. Stichting Sprank stond ten 
tijde van de vorige beleidscyclus voor een 
periode waarin van overheidswege grote 
veranderingen op stapel stonden. De twee 
wetten, namelijk de Wet Langdurige Zorg en de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
hebben inmiddels hun uitwerking gekregen in 
de dagelijkse zorgpraktijk ook binnen Sprank.
Opnieuw kijken we de toekomst in. In 2018 
hebben we de basis zodanig op orde gebracht 
dat we in staat zijn om nu weer vooruit te zien. 
Als nieuwe bestuurder heb ik gedurende dat 
eerste jaar in de organisatie rond kunnen kijken 
en zelf ervaren hoe heilzaam christelijke zorg is 
voor mensen met een verstandelijk beperking 
en hun naaste omgeving. De mogelijke 
relevantie voor de samenleving is dan bijvangst 
want onze eerste missie ligt bij de cliënten die 
van onze zorg afhankelijk zijn. 

Dit beleidsplan heeft als adagium “Meer dan 
het gewone” meegekregen. Het is onder de 
zegen van de Heer dat wij huizen hebben 
mogen bouwen en plannen smeden voor 
nieuwe locaties op plaatsen in Nederland waar 
behoefte is aan de christelijke zorg die Sprank 
biedt. ‘Meer dan het gewone’ verwijst naar de 
Bergrede waarin Jezus ons oproept niet alleen 
te doen wat van ons gevraagd wordt maar 
méér dan dat. Van alle verhalen in het Nieuwe 
Testament wordt de Bergrede wel het hart 
van Jezus' getuigenis genoemd. Er wordt ons 
een spiegel voorgehouden: doe meer dan het 
gewone. Het laat ons zien hoe betekenisvol 
het leven wordt wanneer je leeft naar Gods 
bedoelingen. Hierin spiegelt Jezus Zijn Vader 
als een liefdevolle en barmhartige God die meer 
dan het gewone vergeeft en geneest (Psalm 
103).  Opvallend is dan dat er in dit gedeelte in 
eerste instantie mensen aan worden gesproken 
voor wie een vervuld leven niet vanzelfsprekend 
is. Hoewel onze cliënten niet bedoeld worden 
met ‘de armen van geest’, behoren zij wel tot de 
kwetsbare mensen die Jezus in het bijzonder op 
het oog heeft wanneer Hij ons aanspoort meer 
dan het gewone te doen. 

De komende jaren willen we door middel van 
dit Meerjarenbeleid 2019-2022 het accent 

verleggen naar wat er in de huizen gebeurt: 
voor een goed leven is er meer nodig dan 
een dak boven je hoofd, een bed om in te 
slapen en een tafel waaraan je kunt eten. 
Spranklocaties zijn idealiter aanwijsbare 
plekken waar betrokken en gericht gewerkt 
wordt aan het tot bloei brengen (‘sprankelen’) 
van cliënten. Dat gaat niet buiten medewerkers 
om: de omstandigheden maken dat de een 
geholpen wordt en de ander helpt maar beiden 
ontwikkelen zich binnen deze (zorg)relatie. De 
basale zorg houdt altijd onze primaire focus 
maar er komt meer aandacht voor ontplooiing 
vanuit de idee dat beide aspecten nodig zijn 
voor een goed leven. Onze naam Sprank 
verwijst naar het begrip wat in de Japanse taal 
'shining eyes' betekent of nog specifieker: 'het 
licht dat schijnt van binnenuit'. 

Onze naam houdt in die zin ook een belofte 
in: het is ons verlangen dat mensen gaan 
sprankelen, ongeacht hun beperking. Binnen 
de kaders van de wetgeving Wlz en Wmo 
is het onze uitdaging de koers van Sprank 
zoveel mogelijk te baseren op de waarden en 
drijfveren die uit de verhalen (van cliënten, 
verwanten en medewerkers) en Cliënt- en 
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken naar 
voren komen.
In de wijze waarop wij onze christelijke identiteit 
en zorgvisie invulling geven richting 2023, 
vormen de volgende werkwoorden vertellen-
verbinden-verbeelden een rode leidraad door 
onze beleidsagenda heen. In de jaarplannen 
zal van de locaties gevraagd worden deze 
werkwoorden indirect terug te laten komen: 

•  Vertellen (merkbaar maken)
 De afgelopen jaren is gebleken dat de 

zorgvisie en ook het identiteitsdocument 
in de praktijk leven binnen Sprank. 
Reflecteren op eigen gedrag is daarin een 
belangrijk onderdeel. Cliënten die zorg bij 
Sprank afnemen, kiezen voor christelijke 
zorg. Waarin is dat merkbaar? Nieuw is 
dat als gevolg van de maatschappelijke 
ontwikkeling de norm voor wat christelijk is 
en passend bij de cliënt niet meer uitsluitend 
door Sprank wordt bepaald maar steeds 
meer door de afnemers: de cliënten. Dat 
kunnen we als bedreiging zien, maar laten 

6. Visie van de bestuurder
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we ervoor kiezen dit als kans te duiden: als 
organisatie moeten we nog meer op zoek 
naar mogelijkheden om te vertellen en te 
laten zien hoe het geloof in Jezus Christus 
relevant is voor het leven van elke dag, 
ook wanneer je beperkingen barrières 
opwerpen om je die wetenschap (Immanuel: 
God met ons) eigen te maken. Daarbij is de 
uitspraak van Franciscus van Assisi: ‘vertel 
het Evangelie, desnoods met woorden’ als 
kanttekening overigens wel op zijn plaats. 

•  Verbinden (voelbaar maken)
 We gaan uit van de totale mens, zoals ook 

in onze zorgvisie en identiteitsdocument 
verwoord. Een mens die zijn of haar context 
meeneemt: verwanten maar ook een eigen 
sociale en geografische achtergrond. 
Om te kunnen sprankelen, is het een 
voorwaarde om te kunnen verbinden. 
Menselijke ontwikkeling zonder medemens 
is onmogelijk. We willen gericht zijn op 
ieders mogelijkheden, rekening houdend 
met de beperkingen. In het verlenen van 
zorg kijken wij “wie is deze cliënt vanuit zijn 
of haar context” en wat is voor hem of haar 
belangrijk? Wat ervaart hij/zij als zinvol? 
Welke keuzes, hoe klein ook, kan iemand 
zelf maken? Datgene wat wezenlijk voor 
iemand is, is uitgangspunt voor zorg. Uit een 
recente dissertatie bleek dat het alledaagse 
leven zich daar bij uitstek voor leent. De 
herwaardering van het gewone ritueel: 
een warm kopje koffie, schone kleren of 
samen een puzzeltje doen, vragen mogelijk 
meer van de zorgverlener dan van de cliënt 
een omslag in denken, namelijk dat het 
alledaagse ongekende mogelijkheden in zich 
bergt om elkaar en God te ontmoeten. 

 Verbinding tussen cliënt en medewerker(s) 
biedt kansen om te groeien in ontwikkeling: 
als mens, als christen, ongeacht je 
beperkingen. Uiteraard respecteren wij de 
eigenheid en keuzevrijheid van iedere cliënt 
in welke mate hij/zij de verbinding aan wil 
gaan.

•  Verbeelden (zichtbaar maken)
 Christenen zijn mensen van het woord. Dat 

geldt ook voor Sprank: we zijn gewend om 
ons in woorden uit te drukken. Ontplooiing 

van onze cliënten daagt ons uit om ook 
de andere zintuigen in te zetten om onze 
cliënten tot bloei te laten komen. Dat begint 
met aandacht voor de concrete omgeving 
van onze cliënten. Een uitnodigende 
omgeving straalt zorg en verzorgdheid uit. 
Details die met aandacht zijn vormgegeven, 
mooie beelden die de warme sfeer 
ondersteunen. Oog te hebben voor de 
natuur en Gods goede schepping door te 
leven met de seizoenen en te kiezen voor 
duurzame verantwoorde producten (in het 
bijzonder goede voeding) behoort ook tot 
het zichtbaar maken van de visie van Sprank. 
Op het individueel niveau van de cliënt gaat 
het om een wenkend perspectief zichtbaar 
te maken: door in te zetten op het vergroten 
van hun ervaringswereld, wordt duidelijk dat 
er dikwijls zoveel meer mogelijk is. Binnen 
Sprank wordt er nu op individueel niveau 
zorgvuldig meegedacht met de wensen en 
verlangens van de cliënt. Dit werkwoord 
daagt ons uit om dat breder te trekken: als 
organisatie weten en kunnen we met elkaar 
zoveel meer. De ‘best practices’ van de ene 
locatie (een benefietconcert in Bunschoten / 
een lezing ‘Maak me niet down’ in Roden) kan 
ook prima werken op een andere locatie. Het 
vraagt inlevingsvermogen, lef en creativiteit 
om die mogelijkheden te zien en te benutten. 
Aandacht voor kunst en cultuur is een 
belangrijk hulpmiddel. Muziek en toneel 
bieden mogelijkheden om zich te uiten. 

 Het is een uitdaging deze drie werkwoorden 
indirect te vertalen in ons beleid, onze 
zorgvisie, de cultuur en ons gedrag als 
zorg- en dienstverlener, als werkgever en 
samenwerkingspartner. De herkenbaarheid 
en kracht van onze organisatie wordt 
medebepaald door de mate waarin wij onze 
waarden en drijfveren in Sprank kunnen 
verankeren en tot uitdrukking laten komen. 
We versterken hierdoor de weerbaarheid en 
wendbaarheid van onze organisatie binnen 
het snel veranderende zorglandschap. 
Hierin investeren is werken aan een 
herkenbaar en zichtbaar profiel van onze 
organisatie voor cliënten, medewerkers, 
verwanten en vrijwilligers, betrokkenen en 
samenwerkingspartners.

In dit hoofdstuk vertalen we bevindingen uit de 
vorige hoofdstukken naar een beleidsagenda 
voor de komende jaren. Wat betekent het 
gekozen thema “Meer dan het gewone” voor de 
verschillende beleidsterreinen? 

  7.1. Het fundament: de identiteit  

In het vorige Meerjarenbeleid was het 
voornemen dat vanaf 2016 ingezet zou 
worden op de uit- en doorwerking van het 
identiteitsdocument.  Door de ontwikkelingen 
waar Sprank in 2016/2017 in terecht kwam, 
heeft dat onvoldoende aandacht gekregen. Het 
project borging en implementatie Identiteit 
(2017) is dan ook aangemerkt als een ‘on 
going concern activiteit’, ook vanuit de visie 
dat het borgen en implementeren van zowel 
de identiteit als de zorgvisie altijd aandacht 
behoeft.  Met het formuleren van een missie/
identiteitsdocument is er immers een belofte 
gedaan die elke dag invulling vraagt.  

De merkbelofte van Sprank is “Christenen 
in hart en zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking” en “Samen zorgen 
dat jij sprankelt!”. Dat vraagt om borging van 
de identiteit in een samenhangend geheel van 
organisatiestructuur, het personeelsbeleid, de 

zorgcultuur en de zorgverlening. De eerste twee 
aspecten, namelijk de organisatiestructuur en 
het personeelsbeleid, zijn aan de orde gekomen 
in het project Borging en implementatie 
Identiteit. De twee volgende onderdelen: 
zorgcultuur en zorgverlening vragen in het 
nieuwe meerjarenbeleid 2019-2022 om 
verdieping en uitwerking. 

Enerzijds is er behoefte aan meer informatie 
over onze cliënten op het terrein van identiteit: 
hoe verhoudt de zorgvraag zich tot het (in 
staat zijn tot) vormgeven van een persoonlijk 
geloof? Tot welk kerkgenootschap behoort hij/
zij en hebben we daar vanuit Sprank contact 
mee? Hierbij hoort ook dat er naar vormen 
gezocht wordt wanneer de cliënt niet (meer) 
naar de kerk gaat of mogelijk zelfs niet meer 
gelooft. Welke mogelijkheden zien we dan 
als Sprank om de bijbel indirect relevant te 
laten zijn voor de leefwereld van deze cliënt? 
Nadere uitwerking bevindt zich vooral op 
het terrein van de dagelijkse praktijk, zowel 
individueel als op groepsniveau. Hoe geven 
we vorm aan geloofs- en levensrituelen? Hier 
ligt nadrukkelijk een kans voor Sprank om de 
identiteit van Sprank levend te houden. We 
willen ‘Meer dan het gewone’ doen door ons 
te richten op de kansen en mogelijkheden die 
ons gegeven zijn om ook cliënten voor wie het 
geloof om uiteenlopende redenen niet meer 
van belang lijkt, te faciliteren om hun leven 

7. Meerjarenbeleid 2019-2022:    
   Vertellen, verbinden, verbeelden
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te zien in het licht van Jezus die zegt: ‘Komt 
allen tot Mij’.  Als organisatie willen we niet 
de rol van de plaatselijke kerkelijke gemeente 
overnemen. Sprank ziet zichzelf als onderdeel 
van het geheel aan uitingen die de christelijke 
geloofsbeleving representeren. Vrijwilligers 
en verwanten dragen idealiter hun eigen 
steentje bij, Vrienden van Sprank en de lokale 
geloofsgemeenschappen eveneens. Het samen 
zoeken naar een optimale samenwerking en 
afstemming ook op het terrein van identiteit is 
daarom wenselijk. 

Het identiteitsdocument wat in 2016 
is vastgesteld, is ook van kracht in de 
beleidsperiode tot 2023. Op basis van de 
SWOT-analyse zien we wel een verschuiving 
van een eenduidige en herkenbare christelijke 
cultuur naar meer diversiteit: verschillende 
geloofsbelevingen en uitingen van het 
christelijke geloof. De toevoeging ‘gereformeerd’ 
wordt niet meer genoemd als voorwaarde 
voor goede christelijke zorg, alleen bij de 
Cliëntenraad is dit nadrukkelijk benoemd 
als noodzakelijk om goede christelijke zorg 
te leveren. Om in de toekomst christelijke 
zorg te kunnen leveren die aansluit bij de 
belevingswereld van cliënten in deze tijd is 
het belangrijk dat we het identiteitsdocument 
zien als een dynamisch document waarbij de 
inhoud niet ter discussie staat maar we qua 
vormen aansluiting zoeken bij de cliënt en de 
medewerkers van vandaag de dag.

Onze uitdaging
Wij willen kwalitatief goede zorg leveren vanuit 
een christelijk perspectief. Daarvoor is het 
noodzakelijk om een identiteitsdocument te 
gebruiken dat duidelijk is over het uitgangspunt 
dat we christenen in hart en zorg willen zijn. 
De ruimte die we dienen te bieden aan de 
uitwerking komt nadrukkelijk op de agenda van 
de organisatie in de komende jaren. Daarbij is 
het de bedoeling dat onze christelijke identiteit 
niet uitsluitend in pastorale zorg tot uiting 
komt, maar ook actief op zoek is naar passende 
manieren en mogelijkheden om het geestelijk 
welzijn in het alledaagse leven van zowel 
cliënten als medewerkers te dienen. Aandacht 
voor palliatieve zorg hoort daar ook bij. 

Waar streven we naar richting 2023
We zijn een zorgorganisatie die bekend staat 
om haar aansprekende visie en missie om 
mensen met een beperking een zinvol leven te 
laten leiden, waarbij ze zich (indirect) bewust 
zijn van de heilzame uitwerking van een leven 
naar Gods bedoeling. Als medewerkers weten 
we ons daar onderdeel van: ook wij zijn elke 
dag op zoek naar betekenis: hoe mag ik met 
mijn competenties die ik van God gekregen heb 
tot mijn bestemming komen in mijn omgang 
met mensen (zowel cliënten als collega’s). 
Sprank kiest er de komende jaren voor om het 
alledaagse te omarmen en te zien dat er in de 
dagelijkse realiteit een lijn te trekken is tussen 
God en de eeuwenoude woorden uit de Bijbel en 
het leven hier en nu van onze cliënten.

Doelstellingen 2018-2019
• De commissie Identiteit krijgt de opdracht 

om de notitie Pastorale Zorg voor de 
cliënten van Sprank te actualiseren en de 
huidige stand van zaken in kaart te brengen 
(analyse huidige situatie). Bij elke locatie is 
zicht op de kerkgenootschappen waartoe 
cliënten behoren en hoe actief de band 
met de plaatselijke gemeente is en wat de 
kansen en bedreigingen zijn ten aanzien 
van het laden van identiteit op de bewuste 
locatie.

• De commissie Identiteit krijgt het verzoek 
mee te denken met het management over 
de vraag op welke wijze het benoemen 

van een pastoraal medewerker Sprank kan 
faciliteren om op locatie de christelijke zorg 
waar te maken. Deze functie is uitdrukkelijk 
geen vervanging van het contact met de 
plaatselijke kerken maar ondersteunend 
daaraan. 

• Een integrale werkgroep innovatie 
christelijke zorg gaat aan de slag met 
het gegeven dat ‘rites de passage’ in de 
levensloop zich bij uitstek lenen voor een 
verbinding tussen het hemelse en aardse. 
Wat zijn de momenten in de levens van onze 
cliënten die zich daarvoor lenen? Anders 
dan de levensloop van mensen zonder 
(zichtbare) beperking is er dikwijls geen 
huwelijk, diploma, vader of moeder worden 
waarbij die verbinding gelegd wordt. Welke 
life-events kunnen wij als organisatie 
aangrijpen om cliënten te faciliteren 
hun leven te zien in het licht van Gods 
Koninkrijk?

  7.2. De vier pijlers van Sprank  

In dit Meerjarenbeleid is de zorgvisie 
gepositioneerd als het dak: zoals het belangrijk 
is om met een helikopterview zaken nader 
te beschouwen, fungeert de zorgvisie als 
overkoepelend ten aanzien van het dagelijks 
reilen en zeilen van de organisatie. 

1. Persoonsgerichte zorg (cliënt centraal)
2. Gezonde locaties (continuïteit en 

zelfstandigheid)
3. Waardevolle bedrijfscultuur en 

bedrijfsvoering
4. Samenwerkingspartners 

Twee pijlers zoomen in: de pijler 
persoonsgerichte zorg (1) is een nadere 
uitwerking van de focus op de cliënt centraal. 
Daarvoor zijn gezonde locaties (2) die ter 
plaatse kunnen sturen op continuïteit ook de 
komende jaren een voorwaarde. 

Twee pijlers zoomen uit: een door waarden 
gedreven cultuur en daarbij passend gedrag 
(3) binnen een (zorg)organisatie krijgen in 

deze tijd steeds vaker aandacht vanwege hun 
voorspellende waarde. Ze zeggen dikwijls 
meer dan cijfers over de toekomst van 
een organisatie. Sprank ziet een gezonde 
bedrijfsvoering en een open en transparante 
bedrijfscultuur idealiter als communicerende 
vaten: ze beïnvloeden en versterken elkaar. 
Richting 2023 is samenwerken met partners 
(4) in en buiten de zorg van groot belang. 
Niet alleen om de financiering van de zorg 
betaalbaar te houden maar ook omdat 
samenwerken kennis genereren en kennis delen 
betekent. 

  7.2.1. Eerste pijler:   
  persoonsgerichte zorg   

In de lijn van de drie werkwoorden die we 
in dit Meerjarenbeleid als een rode lijn (in)
direct terug laten komen, is ‘verbinden’ pas 
echt mogelijk wanneer we de eigenheid 
van onze cliënten centraal stellen. Bij de 
begeleiding en behandeling staat de individuele 
ontwikkeling centraal. Persoonsgerichte zorg 
is dan ook vraag gestuurde zorg: de cliënt 
heeft een actieve rol. Er is sprake van een 
samenwerkingsrelatie met een gelijkwaardige 
interactie. De cliënt kan aangeven waar hij/zij 
behoefte aan heeft en Sprank past het aanbod 
aan de individuele wensen van de persoon 
in kwestie aan. Uiteraard adviseert Sprank 
op verzoek en stimuleert de cliënt duidelijk 
te maken wat hij/zij nodig heeft. De grenzen 
van deze persoonsgerichte zorg zijn de missie 
en visie van Sprank, de financiële ruimte in 
deze specifieke situatie en de professionele 
en organisatorische verantwoordelijkheid 
die Sprank heeft om het ook waar te kunnen 
maken.

Het zorg- en dienstenaanbod van Sprank wordt 
vormgegeven in zakelijke overeenkomsten 
tussen zorgvrager en zorgverlener met 
duidelijke doelen en afspraken. Door middel 
van Zorg in Natura (ZIN) Persoonsgebonden 
budget (PGB), Volledig Pakket Thuis (VPT) 
en Modulair Pakket Thuis (MPT) wordt deze 
dienstverlening financieel verrekend. In het 
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cliëntendossier Mijn Plan worden de gemaakte 
afspraken vastgelegd. Deze zorg moet voldoen 
aan de kwaliteitseisen en doelstellingen van in-
en externe stakeholders zoals de zorgkantoren, 
financiers als de bestuurlijke gemeente(n) en 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
De geleverde zorg wordt periodiek besproken, 
geëvalueerd en bijgesteld (Sprank zorgvisie, 
07-04-2015).

Aspecten aan persoonsgerichte zorg die 
aandacht verdienen
• Verwanten
 Sprank vindt familieparticipatie enorm 

belangrijk. De verwanten, maar soms ook 
vrienden of betrokkenen maken deel uit 
van het netwerk van de cliënt en het is van 
groot belang om dit netwerk te koesteren. 
De verwanten weten in aanvang van de 
zorgrelatie dikwijls meer over de cliënt dan 
de organisatie en ook na verloop van tijd 
zien zij vaak weer andere aspecten dan 
de begeleiders en die informatie helpt om 
de zorg zo goed mogelijk op maat aan te 
bieden. Verwanten maken nadrukkelijk deel 
uit van de zorgvisie van Sprank, door middel 
van de gehanteerde begeleidingsmethodiek 
Driehoekskunde. De belangrijkste principes 
van samenwerken in de driehoek zijn 
verbinding en positie. Beide principes 
houden elkaar in een gezonde spanning. 
Verbinding benadrukt wat de hoeken van 
de driehoek gemeenschappelijk hebben. 
Positie benadrukt juist de unieke eigen plek. 
Een sterke band/samenwerking tussen 
verwanten en professionals zorgt voor een 
stabiele basis voor de cliënt.

•   Gezonde leefstijl
 Gezond eten en voldoende bewegen zijn 

belangrijk voor een goed leven. Vanuit 
Sprank is er een gedragsdeskundige 
gedetacheerd om wetenschappelijk 
onderzoek te doen naar de effecten van 
technieken om het leefstijlgedrag van 
mensen met een lichtverstandelijke 
beperking te beïnvloeden, met het oog op 
een gezonde(re) levensstijl. 

 Sprank realiseert zich dat cliënten passend 
bij hun mogelijkheden in staat gesteld 
dienen te worden daar eigen keuzes in te 

maken, waarbij we ook op de locaties zoeken 
naar innovatieve mogelijkheden om hen te 
stimuleren voor gezonde opties te kiezen, 
waarbij we ook op de locaties beleidsmatig 
zoeken naar innovatieve mogelijkheden. 

• Dagbesteding
 Het vinden en behouden van een passende 

dagbesteding is een belangrijke voorwaarde 
voor veel van onze cliënten voor het ervaren 
van betekenis. Dagbesteding uitbesteden 
of juist in huis halen is een belangrijke 
afweging, met name wanneer cliënten ouder 
worden en minder in staat zijn de reis af te 
leggen naar een andere locatie, terwijl er 
ook cliënten zijn voor wie het een welkome 
afleiding is. 

 Sprank gaat zich in de komende tijd 
toeleggen op de mogelijkheid tot een 
eigen – financieel positief draaiende – 
dagbestedingslocatie per regio in de buurt 
van een woonlocatie. 

• Activiteiten
 Een aangenaam leven wordt vooral 

gekenmerkt door echt contact, door gezien 
worden en erkend zijn / worden in wie je 
bent. Uitgangspunt is maatwerk. Het begint 
met het in kaart brengen van interesses, 
behoeften en mogelijkheden. Dit gebeurt 
vanuit de individuele cliënt, dan volgt een 
gesprek met het team en in de driehoek 
hoe dit gefaciliteerd kan worden. Dit kan 
betekenen dat de locatie op zoek gaat naar 
vrijwilligers om de wens van de cliënt te 
kunnen faciliteren: op zaterdag naar een 
specifieke knutselclub of zwemtraining 
bijvoorbeeld. Daarnaast is het belangrijk 
om bij het invullen van vrije tijd ook de 
balans rust/activiteit goed in de gaten te 
houden en met regelmaat te evalueren of 
de huidige invulling vrije tijd nog past bij 
desbetreffende cliënt. Als groep worden er 
soms ook activiteiten ondernomen en dat 
gebeurt dan op basis van de geuite wens 
door de bewoners zelf.  

• Ontwikkelingen in het werkveld
 De cliënt staat centraal en vanuit dat 

uitgangspunt willen we goed op de 
hoogte zijn en blijven wat de cliënt wil, 
nu en in de toekomst. Vraaggericht 
werken vraagt vooruitdenken: aandacht 
te hebben voor de trends binnen de 
zorg en de maatschappij. We volgen de 
ontwikkelingen op wetenschappelijk vlak 
en beoordelen de toepasbaarheid binnen 
Sprank. Ook op technologisch vlak volgen 
we de ontwikkelingen, met het oog op de 
innovaties die het mogelijk maken voor 
cliënten om het leven zo gewoon mogelijk 
te kunnen leven. Vraaggericht werken 
vraagt dat wij een flexibel aanbod leveren 
in onze zorg en dienstverlening en ook onze 
personele bezetting daarop afstemmen. 

Onze uitdaging
De huidige nadruk op het unieke van ieder 
individu botst dikwijls met ons huidige systeem 
dat vooral uitgaat van gemiddelden. Zelfs de 
invulling van persoonsgerichte zorg vertaalt 
zich vaak in algemene richtlijnen, gebaseerd op 
onderzoek over wat de cliënt als prettig ervaart. 
Kwalitatief onderzoek, storytelling, context-
based practice en narratieve methoden winnen 
aan terrein en Sprank gaat daarin mee. Sprank 
wil uniek zijn door de cliënt te bezien vanuit 
Gods bedoeling met mensen: elk mens, hoe 
beperkt ook, kan en mag iets weerspiegelen van 
Hem. Sprank wil samen met de cliënt zoeken 
naar de manier waarop hij/zij kan sprankelen: 
stralen van binnenuit. Dat is het maatgevende 
in onze persoonsgerichte zorg. 

We streven in 2023 naar…
We houden er rekening mee dat de grenzen van 
de gezondheidszorg vervagen. De verschuiving 
van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven 
gaat ook bij Sprank spelen. De cliënten zijn 
dikwijls niet meer met zorg alleen het beste 
geholpen. Soms is een bredere integrale 
aanpak nodig en effectiever, bijvoorbeeld 
zorg in combinatie met wonen en/of welzijn. 
In de vierde pijler besteden we aandacht aan 
het belang van samenwerking met andere 
organisaties om dat mogelijk te maken. 
Tegelijk vraagt dat ook intern van ons als 
zorgprofessionals om alles in samenhang te 

benaderen om recht te doen aan kwaliteit van 
leven. De aspecten die bijdragen aan kwaliteit 
van leven voor de individuele cliënt zijn ook 
afhankelijk van de keuzes die de overheid 
maakt in de financiering van zorg. Sprank zal 
de komende jaren zich voor moeten bereiden 
op de situatie dat er minder geld beschikbaar 
is terwijl het zorgdragen voor het welzijn 
van de individuele cliënt (en dat is breder 
dan zorg) van ons verwacht wordt. Inzetten 
op betrokken familieparticipatie, een sterk 
vrijwilligersnetwerk, zinvolle dagbesteding en 
vrijetijdsinvulling kunnen daarbij behulpzaam 
zijn.

Doelstellingen 2018-2019
Ten aanzien van activiteiten streven we 
ernaar een aanzet te geven tot een verdere 
professionele (door)ontwikkeling van het 
aanbod (wellness, muziek, toneel en drama, 
natuur, film) zodat meer cliënten kunnen kiezen. 
We werken daarbij op locatieniveau zoveel als 
mogelijk proactief en gaan onderling best-
practices delen en op landelijk niveau kijken 
we hoe we activiteiten kunnen organiseren die 
bijdragen aan enerzijds naamsbekendheid van 
Sprank en anderzijds bredere kennisdeling van 
onderwerpen waar we als Sprank goed in zijn 
(vrijwilligersbehoud, gezonde leefstijl, overgang 
en werk etc.).
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• Dagbesteding
 Sprank streeft ernaar om in 2019 minimaal 

een regionale dagbesteding te hebben. Een 
projectgroep Dagbesteding zal worden 
geïnitieerd om nader te onderzoeken 
onder welke voorwaarden en vormen 
dagbesteding door Sprank zelf uitgevoerd 
kan worden. Het financiële voordeel daarvan 
is belangrijk maar van doorslaggevende 
aard blijft het welzijn van de cliënt.

•   Doelgroepen
 De vraag naar adequaat doelgroepbeleid is 

actueel en urgent. Bij het ouder worden van 
onze huidige cliënten verandert dikwijls de 
zorgbehoefte en daar zijn we tot op heden 
onvoldoende op ingespeeld. Het bevorderen 
van rust en welzijn op de woongroepen is 
belangrijk. De potentiële cliënten van Sprank 
zijn dikwijls complex en hebben een hoge 
zorgzwaarte (VG6-8) waar we ook qua 
opleiding van onze huidige medewerkers 
niet voldoende op ingespeeld zijn. Er wordt 
in 2018 een commissie Doelgroepbeleid 
samengesteld van integrale samenstelling 
die in staat zijn om toekomstscenario’s te 
schetsen. We zullen daarbij indien nodig hulp 

inroepen van experts op het terrein van de 
toekomst van de gehandicaptenzorg, bezien 
over 10-15 jaar.

•   Activiteiten 
 Sprank zal in 2019 een landelijke 

behoeftepeiling naar activiteiten onder 
de cliënten uitvoeren met als doel de 
uitkomsten daarvan te analyseren en te 
vertalen naar de praktijk. 

•   Ambulant
 Persoonsgerichte zorg bij Sprank gaat 

verder dan wonen. Ook ambulante 
zorgverlening behoort tot de mogelijkheden. 
Sprank is zich ervan bewust dat deze 
vorm van hulp niet persé tot wonen 
leidt, maar vindt het van grote waarde 
om deze kwetsbare groep mensen die 
identiteitsgedreven zorg wensen op deze 
manier te kunnen faciliteren. Ambulante 
zorg is op dit moment zwaar verlieslatend. 
Sprank kiest ervoor wel door te gaan met 
deze zorg onder strikte voorwaarden en 
met de bedoeling dat deze zorg minimaal 
kostendekkend is. De werkgroep Ambulant 
stelt een model op met bijbehorend 
stappenplan waarlangs deze doelstelling 
verwezenlijkt wordt.

  7.2.2. Tweede pijler: gezonde locaties  

Het voordeel van een landelijke organisatie 
is onder meer dat de draaglast verdeeld kan 
worden over meerdere locaties. Locaties van 
Sprank dienen qua inkomsten en uitgaven 
zodanig in balans te zijn dat ze ook bijdragen 
aan de bescheiden overhead van de organisatie. 
Het betekent ook dat wij – tenzij van tevoren 
goed gekeurd – kunnen kiezen voor een tijdelijke 
onbalans tussen inkomsten en uitgaven als 
gevolg van lege plaatsen, herbouw of om andere 
redenen. Het afgelopen jaar zijn er al belangrijke 
stappen voorwaarts gezet door het nadrukkelijk 
monitoren op lege plaatsen en het introduceren 
van een dashboard waar medewerkers zelf 
kunnen sturen op uitgaven aan de hand van 
budgetten. Dat blijft onder de aandacht.

Gezonde locaties kennen meerdere aspecten 
die samen bepalen of we kunnen spreken van 
een gezonde locatie: zowel de doelgroep die 
er optimaal moet kunnen wonen (optimale 
groepsgrootte en passende huur die 
opgebracht kan worden uit de normatieve 
huisvestingscomponent (Wlz) of betaalbare 
huur die onder de huursubsidiegrens blijft bij 
PGB) en de daarbij behorende gecontracteerde 
uren vormen de basis voor het samenstellen 
van een passend team van juist gekwalificeerde 
medewerkers. 

Onze uitdaging
Als Sprank dienen we te beschikken over een 
levensloopbestendig doelgroepbeleid op basis 
waarvan we de volgende vraagstukken van een 
antwoord kunnen voorzien:

• Ten aanzien van de huidige locaties: de 
samenstelling van de huidige groepen is 
niet (altijd) ingesteld op het ouder worden 
van cliënten en de daarmee gepaard gaande 
(nieuwe) beperkingen. Door 5-10 jaar vooruit 
onze cliëntenpopulatie te bezien, kunnen we 
scenario’s gaan schetsen.

• Ten aanzien van de potentiële cliënten: de 
huidige wachtlijst geeft aan dat er behoefte 
bestaat aan een of meerdere locaties waar 
cliënten met VG7 en VG8 kunnen wonen. 
Met het vaststellen van een doelgroepbeleid 
voor de komende jaren wordt ook de richting 
aangegeven of wij als Sprank in staat zijn 
om deze specifieke vorm van zware zorg 
zelf op te pakken of in relatie met andere 
zorgaanbieders.

• Ten aanzien van nieuwe locaties: mede 
met het oog op het ouder worden van 
onze huidige populatie cliënten is het goed 
om de haalbaarheid en wenselijkheid te 
onderzoeken om bij het openen van nieuwe 
locaties in te zetten op zgn. conglomeraties: 
meerdere locaties bij elkaar in de straal van 
15 kilometer waardoor cliënten hun netwerk 
kunnen behouden wanneer verhuizing naar 
een andere locatie gewenst is op basis van 
leeftijd en het afnemen van de gezondheid 
of de toename van het lichamelijk beperkt-
zijn (rolstoel etc.). 

Waar streven we naar richting 2023 …
•   Huisvesting en vastgoed
 Het vastgoedbeleid van Sprank is gericht op 

flexibel gebruik en wendbaarheid. Locaties 
dienen qua bouw en inrichting in te kunnen 
spelen op veranderende doelgroepen qua 
beperkingen en leeftijden. (Huur)contracten 
dienen jaarlijks gemonitord te worden en 
de contacten met de eigenaren (dikwijls 
woningstichtingen) actief onderhouden.

 Het geniet de voorkeur dat nieuwe locaties 
geopend worden in een straal van 15 
kilometer van andere locaties en in nauwe 
samenwerking met andere partners in de 
regio, waarbij aan de vierde pijler voldaan 
wordt.

•   Gezonde balans 
 Elke locatie is in staat om op basis van het 

dashboard op eigen uitgaven gerelateerd 
aan de inkomsten te sturen. Met voelt 
gezamenlijk eigenaarschap rond lege 
plaatsen door middel van een goed lopend  
IDU proces 10, waarbij consulenten inzicht 
hebben in wachtlijst en relevant aanbod 
plus de beoordelingscriteria. De locaties zijn 
in staat om in tijden van tijdelijke krapte in 
geld of bemensing beheersmaatregelen te 
nemen.

•   Omgeving
 Sprank wil dat de omgeving van de locaties 

waar onze cliënten wonen en medewerkers 
zorg verlenen, bijdraagt aan een goed 
leven van cliënten en gastvrijheid uitstraalt 
(‘healing environment’). We streven ernaar 
om de omgeving van onze bestaande en 
nieuw te bouwen locaties met aandacht 
vorm te geven en in te richten volgens de 
huidige richtlijnen.

•   Duurzaamheid
 Duurzaamheid is een belangrijk leidend 

principe wil Sprank kunnen spreken 
van gezonde locaties. Onze ecologische 
voetafdruk, het beroep dat we doen op 
milieu en maatschappij, verdient onze 
aandacht. Gescheiden afvalverwijdering, 
isolatie van gebouwen, opwekking van 
energie door zonnepanelen zijn stappen 

10   IDU: proces van Instroom, Doorstroom, Uitstroom cliënten Sprank
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die we hier en daar al zetten, maar wat 
nog meer gecoördineerd van bovenaf kan 
gebeuren. Een gezonde levensstijl waarbij 
voedsel dat dichtbij wordt geproduceerd 
en gezond is voor mens en dier gepromoot 
wordt, behoort ook tot deze categorie 
rekening houdend met de eigen regie van de 
cliënt. 

Doelstellingen 2018-2019
• De afdeling Kwaliteit, Marketing & 

Communicatie krijgt een belangrijke 
adviserende rol in de totstandkoming 
van een gedegen doelgroepenonderzoek, 
waarbij de analyse van de consulenten 
(realiteit op basis van wachtlijsten en 
marktonderzoek) meegenomen wordt in 
het afwegen van mogelijkheden en kansen 
in de markt van gehandicaptenzorg. Het 
onderzoek zelf zal op managementniveau 
georganiseerd worden.

• De afdeling Facilitair krijgt de opdracht 
te werken aan een meerjarig landelijk 
huisvestingsplan op basis van 
levensloopbestendige zorg voor mensen 
met een beperking. Wij blijven streven naar 
kleinschalige voorzieningen, omdat het 
aansluit op de wensen en behoeften van 
onze huidige en toekomstige cliënten. Deze 
voorzieningen dienen betaalbaar te zijn, 
er dient sprake te zijn van een minimaal 
rendement en beheersbare kosten.

• Iedere locatie heeft een meerjarig 
onderhoudsplan, geïnitieerd vanuit de 
afdeling Facilitair, waarbij bewust gekeken 
wordt naar alternatieven op het terrein van 
duurzame bouw en inrichting en in kaart 
gebracht wordt wat wij per locatie aan 
duurzame initiatieven kunnen overwegen 
(gebruik van natuurlijke materialen, 
regionaal geteeld voedsel, zonnepanelen, 
warmtepomp etc.). Uiteraard dient dit 
plan te worden gekoppeld aan een gericht 
investerings- en afschrijvingsbeleid. 
Richtlijnen op het terrein van hygiëne, Arbo 
en RI&E, legionella, veiligheid en HACCP die 
voortkomen uit wet- en regelgeving krijgen 
nadrukkelijk aandacht. 

• De afdeling Financiën faciliteert de 
sectormanagers in het leren sturen 
aan de hand van het dashboard en zet 
in op uitbreiding van mogelijkheden 
om verantwoordelijkheden lager in de 
organisatie te beleggen.

  7.2.3. Derde pijler: waardevolle 
  bedrijfscultuur  

Sleutelbegrip voor een goede bedrijfsvoering 
is een open en transparante communicatie 
over het businessmodel van Sprank, gericht op 
samenwerking en werken volgens het principe 
afspraak-is-afspraak. Vanuit het hoofdkantoor 
in Zwolle waar de ondersteunende diensten 
gevestigd zijn, wordt er vakkundig, 
betrouwbaar en zorgvuldig gewerkt aan een 
goede bedrijfsvoering, met de bedoeling de 
managers en de medewerkers van de locaties 
de juiste informatie aan te leveren, zodat deze 
effectief en efficiënt op ontwikkelingen binnen 
de zorg kunnen anticiperen. Met Pluriform 
hebben we zogenaamde ERP software tot onze 
beschikking waarbij cliëntenadministratie en 
financiële informatie samenkomen.

Een gezonde financiële positie is een vereiste 
voor de continuïteit van Sprank. Er wordt 
gewerkt met een duidelijke financiële cyclus 
om dit te waarborgen. Managementinformatie 
over het verleden is nodig om te sturen 
richting de toekomst. Werken met een actueel 
kostprijsmodel is daarvoor een vereiste. 
Informatie over het zorgpad van cliënten, van 
historische en verwachte cliënten in- door-en 
uitstroom (IDU) tot wachtlijsten, indicaties 
en verwachte tarieven en beleidskeuzes van 
financiers (zorgkantoren, verzekeraars en 
bestuurlijke gemeenten) is noodzakelijk om 
tijdig bij te sturen. 

We zien risicomanagement als een belangrijk 
hulpmiddel om te kunnen sturen op de kritische 
processen. Door beheersmaatregelen eraan te 
verbinden en ze te monitoren en te evalueren, 
zijn mogelijke risico’s te voorkomen of zijn 
eventuele ernstige gevolgen te beperken. 

Het hoofdkantoor zal in de komende jaren 
sturen op het terugbrengen van de overhead en 
het optimaliseren van bedrijfsprocessen. 
De bedrijfscultuur is de andere kant van deze 
pijler: goede bedrijfsvoering kan niet zonder 
een sterke bedrijfscultuur. Dat begint bij een 
goed HRM-beleid waardoor medewerkers de 
werkomgeving als prettig, gezond en veilig 
ervaren, waarin zij de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. 

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en dat 
vraagt veel van de organisatie: kosten moeten 
altijd omlaag en de kwaliteit omhoog. De 
hogere werkdruk en de administratieve lasten 
vragen veel van medewerkers. De toekomst 
van de zorg verandert. We moeten langer en 
flexibeler doorwerken, via meer zelfsturing en 
in nieuwe organisatievormen. Technologische 
innovaties nemen een vlucht en we gaan 
van baanzekerheid naar werkzekerheid. 
Medewerkers moeten zich binnen onze 
organisatie voor kunnen bereiden op deze 
ontwikkelingen willen ze duurzaam inzetbare 
werknemers worden. Duurzame inzetbaarheid 
is een combinatie van vitaliteit, werkvermogen 
en employability. Hoe je mensen meekrijgt in de 
flexibiliteit van je organisatie is een vraagstuk 
waar programma’s opgezet moeten worden. 
Het is geen liefhebberij van HRM maar vraagt 
om beleid met een juiste agendasetting. Met het 
oog op de krapper wordende arbeidsmarkt is 
het voor Sprank belangrijk zich als een goede 
werkgever te presenteren waar mensen zich 
voor langere tijd aan willen committeren.

Daar waar op de locaties identiteit belangrijk is, 
is dat op het hoofdkantoor niet anders. Zowel 
op locatie als op het hoofdkantoor willen wij 
ons laten leiden door de waarden ontleend 
aan de bijbel. Wij zijn ervan overtuigd dat deze 
waarden (gebaseerd op Galaten 5:22-23) een 
sterke bedrijfscultuur opleveren en verwoorden 
ze als volgt: 

1. Liefde 
 Wij zien de ander waar wij mee 

samenwerken als waardevol mens.
2. Vreugde 
 Wij zien ons werk als een opdracht die we 

met plezier willen uitvoeren.

3. Vrede 
 Wij vinden het belangrijk om met elkaar op 

een goede manier te overleggen en voor 
zover het aan ons ligt de onderlinge vrede te 
bewaren.

4. Geduld 
 We hebben geduld met de ander omdat 

we weten dat ieder mens uniek is en het 
anders-zijn van de ander een aanvulling is 
op wie wij zelf zijn.

5. Vriendelijkheid  
 Wij hebben een open houding naar onze 

medemens en willen gastvrij zijn.
6. Goedheid 
 Wij zijn bereid een ander te helpen als die 

daarom vraagt.
7. Geloof (of: trouw, of: vertrouwen) 
 Onze basishouding is er op gericht dat we 

de ander oprecht vertrouwen.
8. Zachtmoedigheid 
 Wij gaan ervan uit dat onze medewerkers 

van fouten willen leren.
9. Zelfbeheersing (of: matigheid) 
 Wij gaan weloverwogen met de middelen 

(tijd en geld) van Sprank om.
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Om aan deze pijler goede invulling te geven, 
heeft Sprank behoefte aan een passende 
bedrijfsomgeving. Aangezien de huur van het 
huidige bedrijfsverzamelgebouw afloopt in 
2020, gaan we op zoek naar organisatieruimte 
die aan twee criteria voldoet:
1. Ruimte om het hoofdkantoor in te zetten 

als ontmoetingscentrum voor en door 
medewerkers

 Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is 
het van belang dat deze locatie ruimte 
biedt aan het boeien en binden van 
werknemers. Te denken valt aan vergader- 
en trainingsruimte en de mogelijkheden tot 
het gebruik maken van een flexplek of het 
ontvangen/geven van coaching, stilteruimte 
en natuur. Dicht bij het openbaar vervoer 
(OV) is een voorwaarde.

2. Aangezien het primair proces de kern is 
van onze zorg, is het belangrijk dat we in de 
buurt zitten van een van onze locaties

 Zodat medewerkers van het hoofdkantoor 
op basis van hun eigen talenten een bijdrage 
kunnen leveren aan het welzijn van cliënten 
in de vorm van vrijwilligerswerk. Uiteraard 
geldt dat voor de medewerkers die gezien de 
aard van hun werkzaamheden geen contact 
hebben met onze cliënten. 

Onze uitdaging
Anno 2018 komt er vanuit de samenleving ook 
steeds meer aandacht voor het belang van een 
goede bedrijfscultuur.  

Een bedrijfscultuur wordt in de praktijk van 
Sprank bepaald door de christelijke waarden, 
de geschiedenis van een organisatie en de 
omgangsvormen tussen medewerkers. De 
eerste accountantskantoren die werken met een 
zogenaamde Assurance-rapport aangaande 
cultuur en gedrag zijn er al, dus richting 
2023 is het van belang dat Sprank inzicht 
heeft in de factoren die de open en betrokken 
bedrijfscultuur versterken en faciliteren. Een 
bedrijfscultuur die kan steunen op een gezonde 
en transparante bedrijfsvoering, maakt de weg 
vrij voor een goede bedrijfscultuur. Deze cultuur 
kenmerkt zich steeds meer door eigen regie 
voor de werknemer, die daardoor in staat is om 
zelf invulling te geven aan de wijze waarop hij/

zij wil werken. Modules die zelfstandigheid in de 
hand werken, (denk aan zelf kunnen roosteren) 
passen bij de werknemer van de toekomst. Het 
is belangrijk om goed te zorgen voor de mensen 
die zelf druk zijn met zorgen voor anderen. 
Van het begin tot het einde van hun loopbaan, 
in elke fase van hun werkende leven. Het gaat 
daarbij om levensfasebewustbeleid, waarbij 
we oog willen hebben voor het gegeven dat de 
balans tussen werk en privé in elke levensfase 
een eigen dynamiek kent en er op uit zijn om 
medewerkers continu uit te dagen zichzelf te 
blijven ontwikkelen.

We streven richting 2023 naar ... 
Voor een optimale bedrijfsvoering werken we 
met een afgesproken duidelijke beleidscyclus. 
Het Meerjarenbeleid is het uitgangspunt voor 
alle jaarplannen binnen Sprank. Vastgesteld 
beleid wordt kritisch geëvalueerd en daar waar 
nodig bijgesteld. Beleid maken is een dynamisch 
proces waarbij ontwikkeling en reflectie steeds 
aan de orde is en gedurende de komende jaren 
in alle lagen van de organisatie plaatsvindt. De 
cyclische stappen zijn: informatie verzamelen, 
analyseren, doelen stellen, plannen, uitvoeren 
en evalueren. Naast de jaarplannen hopen 
we te gaan werken met een verbeterregister, 
in eerste instantie sluiten we daar aan bij de 
organisatiebrede analyse van de MIC-meldingen. 
Vanuit de evaluatiefase ontstaat een nieuw 
uitgangspunt met nieuwe informatie en volgen 
we opnieuw de afgesproken stappen.

Ten aanzien van de bedrijfscultuur zijn 
medewerkers het menselijk kapitaal van 
Sprank. Sprank wil een goede werkgever zijn 
waar mensen graag werken, omdat er ook 
aandacht is voor hun persoonlijke ontwikkeling. 
Ontwikkeling zien we in dit opzicht als het 
ervaren van de voldoening om vanuit de eigen 
functie en persoonlijke talenten een bijdrage te 
leveren aan de organisatie. De bedrijfscultuur 
binnen Sprank zet het belang van feedback en 
reflectie in de schijnwerpers: leren van elkaar, 
inspireren en stappen zetten is een gezamenlijk 
ontwikkelingsproces.

Innovatie en ontwikkeling 
Naast een sterke bedrijfscultuur wil Sprank 
inzetten op innovatie en ontwikkeling, zowel 
ten dienste van het primair proces als de 
faciliterende afdelingen op het Hoofdkantoor. 
We verwachten een verschuiving op de 
overheadfuncties doordat ICT-innovaties 
administratieve processen over kunnen nemen 
en er steeds meer gegevens zonder tussenkomst 
van een medewerker kan worden vastgelegd en 
gefactureerd. Het effect is dat er meer inzicht via 
big data voorhanden is zonder extra inspanning. 
Om verantwoording af te kunnen leggen op 
welke wijze kwalitatief goede zorg gefinancierd 
wordt is dat ook noodzakelijk. Dat geldt ook voor 
het onderwerp zorgtechnologie. 

Met innovatie (lees voortgaande digitalisering) 
wordt het volgende bereikt:
• Overhead kosten gaan dalen wat ruimte 

geeft om meer geld te steken in het primair 
proces.  

• Veiligheid van cliënten neemt toe wanneer 
de zorg op afstand door middel van 
domotica geborgd kan worden.

Doelstellingen 2018-2019
• Het hoofdkantoor stelt zich tot doel om het 

zorgpad van (potentiële) cliënten van Sprank 
te optimaliseren. Een actueel kostprijsmodel 
vormt daartoe een belangrijk medium. 
De overhead van het hoofdkantoor wordt 
kritisch onder de loep genomen en jaarlijks 
onderbouwd.

• De afdeling Facilitair onderzoekt de 
mogelijkheden tot het huren van een 
bedrijfsruimte die kan dienen als 
hoofdkantoor voor Sprank vanaf 2020. 

• De afdeling HRM onderzoekt de 
mogelijkheden om tegemoet te komen 
aan de verbeterpunten die het MTO 2018 
hebben opgeleverd: het samenwerken 
binnen teams en ook het leren van andere 
teams is zeer gewenst. Samen met de 
werkgroep of commissie borging Zorgvisie 
zal gekeken worden hoe dit praktisch 
uitgevoerd kan worden. 

• De afdeling HRM onderzoekt samen met 
de sectormanagers naar de mogelijkheden 
om ontwikkelkansen voor medewerkers te 
verzilveren. Er zal geleerd worden van de 
ervaring die we opdoen met de Leergang 
Operationeel Management en op basis 
van de leerbehoefte gekeken worden naar 
mogelijkheden voor andere lagen binnen de 
organisatie.

• In 2019 wordt een domotica/telefonie 
beleid gepresenteerd op technisch vlak. 
(benodigde backbone en support en 
domotica software standaarden waar de 
zorg al naar gelang de behoefte uit kan 
kiezen). 
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  7.2.4. Vierde pijler: betrokken op   
  samenwerkingspartners  

Sprank behoort in de gehandicaptenzorg tot de 
kleine organisaties van christelijke signatuur. De 
afgelopen jaren werd onderlinge samenwerking 
vooral verkend door veelvuldige gesprekken 
te voeren. Het is inmiddels ook gebruikelijk om 
elkaar te consulteren over nieuwe initiatieven 
en mogelijke vestigingsplaatsen.
Sprank staat middenin de maatschappij 
en heeft vele externe contacten met 
financiers, overheden, verwijzers en collega-
instellingen. In de ontmoeting met deze 
samenwerkingspartners evalueren wij 
regelmatig de kwaliteit van de samenwerking. 
We zijn ons ervan bewust dat er ook grenzen 
zijn aan onze mogelijkheden en oriënteren 
ons waar relevant op samenwerkingspartners. 
Tegelijkertijd staat onze missie centraal en zijn 
wij onderscheidend van anderen. Dit maakt 
dat wij onze partners zorgvuldig kiezen en 
samenwerking zoeken op basis van wederzijds 
belang. Dat alles onder de voorwaarde dat 
christelijke identiteit gewaardeerd, erkend en 
gewaarborgd blijft. Vanuit die voorwaarden 
willen wij ons verder ontwikkelen tot een 
netwerkorganisatie en participeren in een keten 

van zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld rond 
de aardbevingsgebieden. Sprank gaat op zoek 
naar samenwerkingspartners op gebied van 
onderzoek en innovatie (hogeschool CHE en 
Viaa) om nieuwe praktijken te ontwikkelen en te 
(laten) toetsen. 

Onze uitdaging
De overheid stimuleert samenwerking 
tussen partners die allen een deel van 
het welzijn van cliënten behartigen. Zorg 
bieden kan niet geïsoleerd gezien worden 
van de andere aspecten die het welzijn 
van een cliënt beïnvloeden, zoals wonen 
en werk.  Sprank gelooft in de kansen die 
samenwerkingsverbanden bieden, maar wil 
aan de voorzijde heel helder afstemmen wat de 
meerwaarde is van een samenwerkingsverband 
voor Sprank.

We streven richting 2023 naar…
Persoonlijke zorg wordt steeds meer gezien 
als onderdeel van welzijn van de cliënt. Het 
wordt gemeengoed om alles in samenhang te 
gaan benaderen om recht te doen aan kwaliteit 
van leven. Grenzen tussen organisaties, 
branches en lijnen vervagen: er gaat ingezet 
worden op ontschotting. De grenzen van de 
gezondheidszorg vervagen. Zorg wordt steeds 
meer ondersteuning bij het leven (Huberts, 
2012). Met de verschuiving van kwaliteit van 
zorg naar kwaliteit van leven, blijken de grenzen 
tussen de verschillende domeinen (wonen, 
werken en zorg) te vervagen. Tegelijk zien we 
dat als gevolg van de individualisering de eisen 
die cliënten stellen sterk afhankelijk zijn van 
hun individuele context waardoor kwaliteit van 
zorg subjectief is. Dat in ogenschouw genomen: 
het besef van deze samenhang biedt altijd 
kansen wanneer we ons er van bewust zijn dat 
een oplossing voor een probleem niet gevonden 
hoeft te worden in het domein waarin het 
probleem zich manifesteert. 

Doelstellingen 2018-2019
• In 2019 wordt de betrokkenheid van 

Sprank op samenwerkingspartners in 
beeld gebracht door middel van een 
stakeholdersanalyse. 

• We maken de huidige 
samenwerkingspartners inzichtelijk per 
locatie en voor Sprank als geheel, met het 
oog op het versterken en uitbouwen van de 
relaties die er nu al zijn.

  7.3. Het dak: de zorgvisie  

De visie hoe Sprank goede zorg voor mensen 
met een beperking invulling geeft, fungeert als 
een overkoepelend dak dat het hele Sprank Huis 
bij elkaar houdt en het aanzicht van het huis 
bepaalt. 

Bij Sprank wordt de zorg in Bijbels perspectief 
vormgegeven. De medewerkers geloven dat 
God de mens heeft gemaakt en willen van 
daaruit de cliënten ondersteunen in hun leven 
en in de relatie met God. In de zorgvisie van 
Sprank staan vier kernwoorden centraal: 
betekenisvol leven, betrokkenheid, veiligheid 
en deskundigheid. Deze zijn met het oog op 
de komende beleidsperiode opnieuw bekeken 
en door de gedragsdeskundigen als volgt 
geformuleerd:

1.  Betekenisvol leven
 Sprank gaat in de begeleiding in op de vraag 

en de behoefte die de cliënt zelf ervaart. 
Het streven is dat de cliënt met zijn kracht 
en mogelijkheden zoveel mogelijk zelf 
de regie houdt. Er wordt bekeken wat de 
cliënt zelf kan, eventueel met behulp van 
het netwerk, en welke zorg en begeleiding 
nodig is. Om dit goed te kunnen vaststellen 
wordt de ontwikkeling van de cliënt in kaart 
gebracht. Het niveau van functioneren en de 
draagkracht van de cliënt zijn bepalend voor 
de te bieden zorg en begeleiding. 

2.  Betrokkenheid
 Egberts (2007) stelt dat de autonomie van 

de cliënt alleen bewerkstelligd kan worden 
als er een goede samenwerking is tussen 
begeleiders en verwanten. Hij heeft hiervoor 
de methodiek ‘Driehoeksbegeleiding’ 
ontwikkeld. Sprank volgt deze methodiek in 

de begeleiding van de cliënt. Cliënt, verwant 
en begeleiding vormen de onderdelen 
(hoeken) van deze driehoek. De cliënt heeft 
de toppositie, de verwanten en begeleiders 
hebben de basispositie. Wanneer de basis 
instabiel is, geeft dit problemen aan de top. 
De driehoek moet wel een driehoek met 
gelijke zijden blijven en niet gaan lijken op 
een ongelijkwaardige driepunt. ‘Met een 
gelijkzijdige driehoek wordt een ideale 
situatie aangegeven waarin alle hoeken 
een volwaardige inbreng hebben’ (Egberts, 
2007). 

3.  Veiligheid
 De driehoek van de cliënt heeft ook 

invloed op de afspraken die gemaakt 
worden rondom veiligheid. Samen met de 
verwanten en begeleiders worden afspraken 
gemaakt en besproken. Wanneer het 
nodig is kunnen deze afspraken aangepast 
worden. Op basis van veranderende 
wetgeving in de nieuwe Wet zorg en dwang 
(2020) stelt het begrip ‘veiligheid’ ons voor 
de uitdaging te reflecteren op dit onderwerp. 
Veiligheid mag de vrijheid van de cliënt niet 
beperken wanneer het hem/haar of anderen 
geen schade toebrengt. De lijn tussen 
vrijheid en veiligheid kan in dat opzicht dun 
zijn en vraagt van Sprank daar zorgvuldig 
mee om te gaan.

4.  Deskundigheid
 Binnen Sprank zijn professionals werkzaam 

die hun deskundigheid inzetten in de zorg 
voor de cliënt. De professionals maken in het 
werk gebruik van de kennis van de cliënt en 
de familie. Ook hierin heeft men oog voor 
de driehoeksbegeleiding. Met de kennis die 
men heeft, wordt er methodisch gewerkt. 
De doelen die gesteld worden, kunnen 
zodoende goed aansluiten op de vraag van 
de cliënt. 

 Gebruikte methodieken binnen Sprank, ten 
aanzien van verschillende doelgroepen

 •  Doelgroep LVB  Oplossingsgericht 
werken

   Vraaggericht werken waarbij de wensen 
en ideeën van de cliënt centraal staan. 
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Kenmerkend hierin is dat je bespreekt 
waar de cliënt naar toe wil in plaats van 
het probleem waar hij vanaf wil. 

 •  Doelgroep Ouderen Belevingsgerichte 
zorg. 

   Het uitgangspunt van deze methodiek 
is de leefwereld (beleving) van de 
cliënt. Het doel van de begeleiding 
is het remmen van achteruitgang en 
bevorderen van welbevinden.

 • Doelgroep Gedragsintensief De methode  
  Heijkoop en onderdelen van Geef me de 

5 (de Bruin, 2006).

 • Doelgroep EMB (Ernstig Meervoudig  
  Beperkingen) LACCS methodiek (Lijf, 

Alertheid, Contact en communicatie, 
Stimulering). 

   Het LACCS model is een methodische 
wijze van werken die voor een groot deel 
gebaseerd is op de ervaringstheorie, 
neuropsychologie, basale stimulatie en 
totale communicatie (Bruggen, 2012). 

 •  De doelgroep autisme in combinatie 
met een verstandelijke beperking 
Begeleidingsmethodiek ‘Geef me de 5’. 

   Het doel van deze methode is om 
mensen met autisme te leren niet alleen 
bezig te zijn met overleven in deze 
wereld, maar hun eigen leven leren te 
leven. 

Onze uitdaging
Betekenisvol leven als concept waarbij de 
focus van het zorgen voor de cliënt verschoven 
is naar zorgen dat de cliënt zijn/haar eigen 
leven kan leiden, is als zorgvisie van Sprank 
ontoereikend. Inmiddels fungeert het als 
breed aanvaarde voorwaarde voor goede 
zorg in elke zorgorganisatie. We staan voor de 
uitdaging onze zorgvisie te verdiepen richting 
de toekomst. Een overkoepelende visie op zorg 
die recht doet aan de christelijke identiteit zou 
de presentietheorie van Andries Baart kunnen 
zijn, omdat het aansluit bij de wijze van werken 
die Sprank nu al eigen is. Karakteristiek voor de 
presentiebenadering is: er zijn voor de ander, 

alles draait om de goede en nabije relatie (veel 
meer dan het oplossen van problemen), om 
zorg, om de waardigheid van de ander, het 
erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om 
verhalen, om een nauwgezette afstemming op 
de leefwereld van de ander, om de wil de ander 
tot zijn of haar recht te laten komen en niemand 
ooit af te schrijven. 

We streven in 2023 naar ... 
Methodieken gericht op specifieke doelgroepen 
die binnen Sprank zorg ontvangen, 
dienen aangesloten te zijn bij de huidige 
wetenschappelijke inzichten in de VG-
sector en aantoonbaar aan- of toegepast 
te worden in onze zorgverlening. Ons doel 
wordt een integrale holistische zorgvisie 
waarbij de medische kant van de zorg, de 
gedragsdeskundige visie, de spirituele visie en 
de sociale context een plek krijgen.

Doelstellingen 2018-2019
•  Op het niveau van het management 

wordt gekeken en beoordeeld of de 
presentiebenadering van Baart een 
waardevolle aanvulling is op of vervanging 
kan zijn van nu gehanteerde methoden als 
Supported Living. Wanneer dat het geval is 
wordt de werkgroep of commissie borging 
Zorgvisie gevraagd te kijken of en hoe 
deze methode onderdeel kan worden in de 
zorgvisie.

•  Van de huidige gehanteerde 
begeleidingsmethodieken is bekend 
dat ze niet overal binnen Sprank breed 
geïmplementeerd zijn. Het is belangrijk dat 
we komend jaar zicht krijgen op de status 
quo per locatie en een Plan van Aanpak.

8. Tot slot

‘Het Meerjarenbeleid is van ons allemaal’. Om 
die uitspraak waar te kunnen maken, is het 
plan opgesteld door eerst heel goed te luisteren 
naar alle betrokkenen binnen en buiten 
Stichting Sprank. Nadat het beleid in contouren 
was geschetst, is er opnieuw inhoudelijk 
gereageerd vanuit de organisatie. Tenslotte is 
het Meerjarenbeleid minutieus doorgenomen 
en uiteindelijk formeel goedgekeurd door de 
RvT nadat de diverse gremia – management 
(BO), Ondernemingsraad en Cliëntenraad 
– geadviseerd hebben en het plan met de 
Vrienden van Sprank besproken is. 

We hechten hier grote waarde aan omdat 
het aangeeft dat Sprank zich realiseert dat 
liefdevolle zorg van hoge kwaliteit leveren aan 
mensen met een beperking niet tot stand komt 
in de bestuurskamer en ook niet door alleen te 

focussen op het primaire proces. De winst van 
de totstandkoming van het Meerjarenbeleid 
is daar alleen al in gelegen: we weten dat we 
elkaar nodig hebben om samen stichting 

Sprank te zijn. Vanuit onze christelijke identiteit 
zijn we ons bewust dat we dit willen doen 
onder de zegen van de Here, zoals Mozes het 
eeuwen geleden zich al realiseerde: alleen onder 
Uw genade willen we vanaf hier optrekken 
(naar Exodus 33: 15). Met dit Meerjarenbeleid 
‘Meer dan het gewone’ in de hand gaan we met 
vertrouwen de komende jaren tegemoet. 

Zwolle, december 2018
Anne Westerduin de Jong
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Het Meerjarenbeleid 2019-2022 ‘Meer dan het 
gewone’ (vertellen-verbinden-verbeelden) 
is het uitgangspunt voor de kaderbrief van 
2019. In deze brief reiken we een jaarthema 
aan op basis waarvan de managers en de 
beleidsfunctionarissen in nauwe samenwerking 
met locaties/afdelingen een jaarplan inclusief 
begroting maken voor dat deel van de 
organisatie waar zij verantwoordelijk voor zijn. 
Formeel is de kaderbrief een opdrachtbrief van 
de Raad van Bestuur aan de sectormanagers 
en beleidsfunctionarissen. Informeel is deze 
kaderbrief een resultante van datgene waar 
managers en beleidsfunctionarissen zelf voor 
staan: een gezamenlijk gedragen koers die door 
de bestuurder is geformuleerd en uitgezet.

Thema
In het Meerjarenbeleid leggen we komende 
jaren het accent op wat er in onze huizen 
gebeurt. Vanuit de visie dat de basiszorg op 
orde dient te zijn, kijken we hoe we ‘meer dan 
het gewone’ invulling kunnen geven. Om van 
een vervuld leven te kunnen spreken, is het 
belangrijk om betekenis te ervaren, zowel 
als cliënt als de medewerker van Sprank. Het 
thema Leef van binnenuit legt het accent op 
vertellen, een van de drie werkwoorden van 
het Meerjarenbeleid. Mensen in de zorg zijn 
‘doeners’, het Kwaliteitskader vraagt echter ook 
woorden te kunnen geven aan wat je doet en 
waarom je het doet. Systematisch reflecteren 
op de geleverde zorg, nadenken over wat 
anders en (nog) beter kan en daar ook stappen 
in zetten, mag van ons verwacht worden.
Van binnenuit leven verwijst naar het belang 
om te denken en te handelen vanuit onze 
identiteit: hoe is het christelijke geloof relevant 
te maken in het alledaagse zorgproces? Van 
binnenuit leven doet een beroep op onszelf 
als totale mens in te brengen in de zorgrelatie. 
We zijn werknemer, collega en tegelijk zoveel 
meer: kinderen van dezelfde Vader, geroepen 
om tot onze bestemming te komen. Mensen 
met kwaliteiten die het werkveld overstijgen 
waarvan het een gemiste kans is wanneer we 
die niet inbrengen bij Sprank.

Nadere uitwerking
Alle belangrijke dragers van Sprank zitten in 
de metafoor van het Sprank Huis en komen 
aan de orde in de jaarplannen. Wat betekent 
Leven van binnenuit ten aanzien van de zes 
belangrijke onderdelen:

• Het fundament: de christelijke identiteit;
 Wat houdt de christelijke identiteit van onze 

locatie/afdeling in? Waar zien we kansen 
en bedreigingen? Wat hebben we nodig om 
meer te kunnen doen dan het gewone? 

• Eerste pijler: Persoonsgerichte zorg;
 Hoe vertalen we de brede visie van Sprank 

‘Zo zien we zorg’ naar het individu? Welke 
aspecten maken dat we kunnen stellen 
dat we de cliënt centraal stellen? De 
voortgaande implementatie van het ECD 
hoort hierbij.

• Tweede pijler: Gezonde locaties;
 Elke locatie is op de hoogte van het 

businessmodel van de eigen locatie en 
stuurt daar door middel van het onlangs 
geïntroduceerde Dasboard op. Lege plaatsen 
zijn een integraal ervaren uitdaging en 
kennen een gezamenlijk plan van aanpak. 

• Derde pijler: Waardevolle bedrijfscultuur;
 Een sterke bedrijfscultuur bouwt op een 

goede bedrijfsvoering die zich kenmerkt 
door transparantie en duidelijkheid. 
De bedrijfscultuur van Sprank vraagt 
om een levensloopbestendig HRM-
beleid, waar liggen de behoeften ten 
aanzien van werk/privébalans en 
ontwikkelingsmogelijkheden?

• Vierde pijler: Betrokken op 
samenwerkingspartners;

 Relevante partijen als zorgkantoren, 
collega-instellingen in de regio, bestuurlijke 
gemeenten, woningbouwcoöperaties zien 
we als onze samenwerkingspartners.  
Welke huidige samenwerkingsrelaties  
zijn er en welke mogelijke partners zien  
we in de nabije omgeving waar Sprank een 
win-winrelatie mee kan opbouwen?

9. Bijlage: Kaderbrief 2019 –  
   Thema: Leven van binnenuit



38 39

• Het dak: de zorgvisie van Sprank;
 De stand van zaken ten aanzien van de 

gehanteerde begeleidingsmethodieken zijn 
per locatie bekend en er wordt gewerkt aan 
verdere implementatie en borging van de 
zorgvisie.

 Het primaire proces, de ondersteunende 
afdelingen en de rol van eventuele 
samenwerkingspartners worden in de 
jaarplannen meegenomen.

  Overkoepelende aandachtsgebieden   
  in 2019  

Kwaliteit van zorg
In 2018 hebben we een belangrijke stap 
voorwaarts gezet: kwaliteit van zorg is van 
Sprank als organisatie en niet van een afdeling 
op het hoofdkantoor in Zwolle. Het komende 
jaar zetten we in op het kunnen vertellen waar 
de specifieke kwaliteit van Sprank uit bestaat.

Projectmatig werken
Projectmatig werken is inmiddels binnen 
Sprank een bekende wijze van werken 
geworden die qua planmatige uitvoering 
weer even onder de aandacht gebracht moet 
worden om het verschil tussen going-concern 
activiteiten en projecten helder en inzichtelijk te 
houden.

De projecten die vanuit 2018 doorlopen zijn:
• (her-) Huisvesting Haren, Bunschoten, 

Assen, Hoogeveen
• Ouderinitiatieven IJsselmuiden, Buitenpost, 

Drachten
• ECD cliëntenportaal
• Implementatie Wet zorg en dwang
• Medicatie applicatie
• Zorgtechnologie 

Nieuwe omvangrijke projecten die van 
strategische betekenis in 2018/2019 gestart 
worden:

• Doelgroepenbeleid 2022
• Innovatie identiteit
• Herhuisvesting Sprank hoofdkantoor
• Domotica en telefonie

  Kaderbrief 2019 – financieel  

Een kaderbrief wordt financieel ondersteund 
door een begroting. Zonder een gezonde 
bedrijfsvoering kan Sprank de gewenste 
zorgverlening niet uitvoeren. Financiën dragen 
bij aan het uiteindelijke doel wat we gezamenlijk 
nastreven: mensen met een beperking in 
staat stellen een vervuld leven te leiden, dat 
ingekleurd wordt door de visie dat het christelijk 
geloof relevant wil zijn voor het leven van onze 
cliënten en medewerkers hier en nu.

  Financiële paragraaf bij de kaderbrief  

Naast de kwalitatieve uitwerking in het 
meerjarenbeleidsplan wordt het jaarplan 
ook kwantitatief uitgewerkt in een 
meerjarenbegroting. Hierbij gelden voor 2019 
de volgende indicatoren:

• Inzet zorguren   conform uitgangspunten NZa 2013
• Tarieven Wlz   NZa x bekostigingspercentage per zorgkantoor
• Ziekteverzuim   < 5% 
• Bezettingsgraad   > 97%
• Scholingskosten   2,5% v/d bruto loonsom
• Overhead   < 16% (exclusief projecten)
• Ongedekte productie   € 100k (a.g.v. nieuwe ontwikkelafspraken)
• Projecten (her)huisvesting   € 700k (waarvan € 200k going concern) 
• Calamiteiten   € 50k
• Rendement   > 2%
• Groei omzet   > 5% (autonoom en opening twee nieuwe locaties)
• Afdracht locaties   21,5%

De zorg en dagbestedingslocaties dienen in 
principe financieel gezond te zijn. Hetzelfde 
geldt voor ambulante dienstverlening. 
Financieel gezond wil zeggen dat iedere 
locatie/team in staat is een positief resultaat 
op de zorgexploitatie te genereren. Door 
omstandigheden kan een locatie in financieel 
zwaar weer komen. De kracht van Sprank is dat 
je elkaar tijdelijk helpt wanneer dat nodig is.  

Van het hoofdkantoor wordt een effectieve en 
kostenbewuste houding verwacht. Dat betekent 
dat het percentage overhead niet mag stijgen. 
We streven naar een percentage overhead 
(exclusief projecten) < 16%.

De meerjarenbegroting is onlosmakelijk 
verbonden aan het meerjarenbeleid. De 
gedetailleerde meerjarenbegroting wordt 
opgeleverd in november 2018.

Anne Westerduin - de Jong
Raad van Bestuur Stichting Sprank
December 2018



Christenen in hart en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking


