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  Toekomstplan van Sprank  

  Het toekomstplan heet ‘Meer dan het gewone’  
  naar een uitspraak van Jezus 

  Jezus zorgde voor mensen  

  Daarom willen wij ook goed zorgen voor de mensen  

  Genoeg geld in de Sprank portemonnee  

  Goed met elkaar samenwerken  

  Samen doen met anderen die ook werken in de zorg  

  In de driehoek: jij – je familie en vrienden – je begeleiders  
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De oplossingen:
• Iedereen die werkt in de zorg: probeer 

samen te werken.
• Ziekten voorkomen in plaats van 

genezen.
• Nutteloze regels afschaffen.

Wetten
Er zijn in Nederland veel wetten om de zorg 
te verbeteren. Want de regering wil dat 
iedereen mee kan doen in ons land. En dat 
ook jij jezelf kunt redden. Je kunt je familie 
vragen te helpen. En als dat niet lukt, krijg 
je zorg van Sprank.

In Nederland zijn er ongeveer 142.000 
mensen zoals jij, die zorg nodig hebben. Ze 
willen graag een goed leven leiden. Net als 
jij. Een leven dat past bij wat jij wilt en kunt. 
Sprank wil jou daarbij zo goed mogelijk 
helpen. 

Het leven in ons land wordt steeds 
ingewikkelder. Daarom hebben steeds meer 
mensen hulp nodig. 

Sprank is er voor mensen die geloven in 
de God van de Bijbel. Zoals jouw ouders, 
broers, zussen, vrienden. Zij willen dat er 
vanuit het geloof in Jezus voor jou gezorgd 
wordt. Daarvoor is er Sprank.

  In hoofdstuk 3 staat hoe 
  het nu gaat met Sprank. 

Wie er nu woont bij Sprank
Steeds meer bewoners van Sprank wonen 
zelfstandig en krijgen begeleiding thuis. En 
gaan naar de dagbesteding van Sprank of 
hebben een baan. Maar de meesten hebben 
meer zorg nodig. De logeerhuizen moesten 

het afgelopen jaar sluiten; dat ging niet meer.
In de computer van Sprank is precies te 
zien hoeveel zorg iedereen bij Sprank nodig 
heeft. Dat is handig om te weten voor de 
toekomst.

De huizen
Stichting Sprank heeft 35 huizen in 
Nederland. We gaan kijken of daar het 
wonen en de zorg nog beter kan. We kijken 
ook in welke woonplaatsen nog meer 
huizen van Sprank nodig zijn.

Meepraten met Sprank
Bij Sprank vinden we het belangrijk dat 
jouw ouders mee kunnen praten. Want zij 
kennen jou vaak het beste. En als je ouders 
niet meer leven, dan willen we de broer of 
zus die voor jou verantwoordelijk is helpen 
om goede gesprekken te voeren met je 
begeleiders. Want dan wordt zorg voor jou 
nog beter. We willen er ook voor zorgen dat 
meer mensen in Nederland het leuk vinden 
om bij Sprank te gaan werken. 
Sprank heeft heel veel vrijwilligers.  
Zij lezen voor, maken een wandeling, doen 
een activiteit of rijden jullie met de auto, 
bijvoorbeeld van en naar de kerk. Dit is fijn! 
Ook zij mogen meepraten met Sprank. 

  In hoofdstuk 1 gaat het   
  over dit toekomstplan.  

Dit zijn de plannen van Sprank voor  
2019-2022. Dit plan gaat dus over  
de toekomst van Sprank.

We vergelijken Sprank met een huis.  
Wat goed is in het huis, dat houden we  
zo.  En we veranderen wat beter kan.

Het Sprank-huis heeft een vloer (het 
fundament), vier palen en een dak.

De vloer: waar het Sprank-huis  
stevig op staat
•   Jezus zorgde voor mensen. Daarom 

willen wij dat ook.

De vier palen: wat wij doen:
•  Paal 1: goed zorgen voor de mensen
 •   Paal 2: genoeg geld in de Sprank   

portemonnee
 •  Paal 3: goed met elkaar samenwerken
 •   Paal 4: samen doen met anderen die ook  

werken in de zorg

Het dak
•  De driehoek: jij – je familie en vrienden – 

je begeleiders

 
Dit toekomstplan heet “Meer dan het 
gewone”. Dat komt van een uitspraak van 
Jezus. Jezus wil dat er goed voor jou wordt 
gezorgd door:
•  een huis;
•  eten en drinken;
•  een bed om in te slapen;
•  medicijnen.

Maar nog veel meer: dat je een goed leven 
hebt, nieuwe dingen leert en kunt méédoen. 
Bij Sprank willen we dat jouw begeleiders 
daarvoor kunnen zorgen.  

  In hoofdstuk 2 gaat over wat   
  de regering in Den Haag wil.  
  En wat dat betekent voor de   
  zorg die Sprank geeft. 

De regering wil dat we allemaal zo lang 
mogelijk thuis wonen. Maar niet iedereen 
kan dat. Dus is de vraag: is dat wel goed? 
Gelukkig is de zorg in Nederland wel heel 
goed. Die zorg kost geld. Het is belangrijk 
dat iedereen het betalen kan. 
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  In hoofdstuk 7 staan  
  de plannen van Sprank. 

In het begin van dit plan noemden we 
Sprank een huis. Met een vloer, met vier 
palen en een dak. 

De vloer, dat is het geloof in Jezus. Het 
geloof zit in je hoofd, in je hart en in 
alles wat je doet. Geloven is fijn. Jouw 
begeleiders gaan samen met jou steeds 
meer ontdekken wat het geloof voor jou 
betekent. Iedere dag. Dat doen ze ook 
samen met jouw familie, vrienden en kerk. 

Wat we willen
Wat heel lang geleden in de Bijbel is 
geschreven, is nu ook heel belangrijk. We 
gaan ernaar zoeken hoe we elke dag het 
geloof kunnen laten zien in wat we doen.

Hoe we dat gaan doen
We wijzen een groepje mensen aan. Die 
noemen we ‘commissie Identiteit’. Zij gaan 
in alle huizen van Sprank aan de mensen 
vragen stellen over hoe het geloof in Jezus 
daar te zien is. En hoe wordt samengewerkt 
met de kerk. Ze gaan ook bespreken of 
het nodig is dat er in elk huis van Sprank 

iemand komt die helpt bij vragen over het 
geloof. Weer een ander groepje houdt zich 
bezig met belangrijke gebeurtenissen in 
jouw leven: want ook daar is God bij.

De vier palen
In hoofdstuk 1 noemden we al de vier palen 
van het ‘huis’ Sprank. Bij elke paal gaan we 
nu iets vertellen.

 Paal 1: goed zorgen voor de mensen
Wat we bij Sprank belangrijk vinden:
• Goede gesprekken met jouw familie en 

vrienden. Zij kennen jou het beste.
• Dat je gezond eet en genoeg beweging 

krijgt. Lekker naar buiten!
• Meer dagbesteding bij jou in huis of in de 

buurt.
• Dat je kunt doen wat je leuk vindt, 

bijvoorbeeld zwemmen of knutselen. 
Maar dat je ook genoeg rust krijgt.

• Dat jouw begeleiders alle nieuwtj es 
weten en gebruiken die belangrijk zijn in 
de zorg voor jou.

Jij bent niet zoals alle anderen. Jij bent jij. 
Zoals God je gemaakt heeft. En zo willen we 
voor je zorgen. Doen wat jíj nodig hebt. Dat 
is meer dan: voor je koken en je was doen. 

  In hoofdstuk 4 staat wat  
  we nog moeten verbeteren. 

Bij Sprank is het geloof in Jezus heel 
belangrijk. Jouw begeleiders gaan een plan 
maken waarin staat hoe je het geloof nog 
meer kan terug zien in alles wat we doen.

  In hoofdstuk 5 kijken we naar  
  waar Sprank goed in is en wat  
  beter kan. 

Bij Sprank kunnen we veel dingen goed. 
Maar sommige dingen moeten beter. Wat 
doen we goed? We laten duidelijk zien dat 
bij Sprank het geloof heel belangrijk is. 
Geloof zit niet alleen in je hart. Het zit ook 
in wat we doen in ons leven. En het geloof 
zit in wat we doen in de Sprank-huizen. Dat 
willen we graag nog beter laten zien.

Wat kan er nog meer beter? Dat we beter 
weten wat er staat in de wetten van de 
regering. En dat we beter begrijpen hoe we 
moeten doen wat die wetten zeggen. Dat is 
niet gemakkelijk. Want we krijgen minder 
geld van de regering. Maar we moeten toch 
hetzelfde werk doen. We willen ook dat er 
meer mensen bij Sprank komen werken.

  In hoofdstuk 6 gaat het  
  over ‘meer dan het gewone’. 

Het is fijn dat Sprank in Nederland huizen 
heeft waar mensen zorg krijgen. En dat 
dat gebeurt vanuit het geloof in de Here 
Jezus. Zorg: dat is ‘gewoon’ een dak boven 
je hoofd, eten en kleren. Maar jij krijgt bij 

Sprank méér dan ‘gewoon’! Bij Sprank 
willen we dat onze mensen ‘Sprankelen’. 
Dat je een goed leven hebt. Dat je kunt doen 
wat nodig hebt. Dat je kunt doen wat je 
graag wilt en doen wat je goed kunt. 
Denk aan drie woorden: vertellen, 
verbeelden, verbinden. Dat leggen we 
even uit.

Vertellen: de mensen die in onze huizen 
komen, moeten meteen kunnen merken 
dat we geloven. Door wat we vertellen. En 
vooral door wat we doen.

Verbinden: we doen dingen samen en kijken 
dan naar wat jij zelf wilt en zelf kunt.

Verbeelden: daarin zit het woord ‘beeld’. 
Een beeld kun je zien. Wat kun je nog meer 
‘zien’? De gezelligheid in je huiskamer. Het 
mooie van de natuur. Een schilderij. En… we 
gaan samen ontdekken wat er nog meer te 
zien en te doen is in jouw omgeving. Jouw 
begeleiders gaan dat weer vertellen aan 
de mensen in de andere huizen van Sprank.
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Dit zijn de plannen
• Iedereen die werkt bij Sprank moet:
 -  samenwerken;
 - zijn werk zo goed mogelijk doen;
 - afspraken nakomen;
 -  weten hoeveel geld er is en niet teveel 

uitgeven.
• Sprank wil ook dat:
 -  iedereen zich prettig, gezond en 

veilig voelt;
 -  medewerkers zelfstandig kunnen 

werken;
 -  ze het niet te druk krijgen;
 -  kunnen leren, zodat ze steeds beter 

worden in hun vak;
 -  de begeleiders in de verschillende 

Sprank-huizen van elkaar kunnen leren;
 -  nieuwe technische snufj es en de 

computer worden gebruikt om alles 
rond de zorg te verbeteren. 

• Sprank wil een goede werkgever zijn 
waar mensen graag werken, omdat ze 
aandacht krijgen. 

• We zoeken ook naar een fijn nieuw 
hoofdkantoor van Sprank in de buurt 
van onze huizen.

Paal 4: goed samenwerken met anderen 
die zorg geven
Sprank is niet de enige die zorgt voor 
mensen zoals jij. Er zijn er meer in 
Nederland, waar ook het geloof belangrijk 
is. Sprank is klein. Maar samen ben je sterk. 

Dit zijn de plannen
• Sprank gaat nog meer samen doen met 

anderen die ook werken in de zorg. De 
regering wil ook dat we dat doen. Maar 
dat doen we alleen als daardoor de zorg 
voor jou nog beter wordt. En niet alleen 
de zorg, maar heel je leven! En natuurlijk 
staat het geloof voorop.

Het dak: hoe we voor jou willen zorgen
• We kijken steeds naar wat jij wél kunt.
• We zijn een driehoek: jij – je familie en 

vrienden – je begeleiders.
• Je moet je veilig én vrij voelen.
• Je begeleiders moeten goed zijn in hun 

vak.

Dit zijn de plannen
• We willen nadenken hoe we nog beter 

voor jou kunnen zorgen. Natuurlijk dat 
je eten en schone kleren hebt. Maar 
nog meer: dat we er helemaal voor 
je zíjn. Dat we je helpen om een goed 
léven te hebben. Kortom: we willen je 
ondersteunen in alles wat jouw leven 
waardevol maakt.

Dat is ook: ervoor zorgen dat jij je goed en 
gelukkig voelt. De regering geeft Sprank 
minder geld. Dus moeten we daar samen 
voor zorgen met je familie en vrijwilligers. 

Waar word jij blij van? Sprank wil dat jij 
kunt kiezen voor muziek, toneel, natuur en 
film. En dat zoiets kan in alle huizen van 
Sprank. Wij willen dat onze zorg zó goed 
wordt, dat iedereen in Nederland het weet!

Dit zijn de plannen
• Dagbesteding - Een groepje mensen gaat 

onderzoeken hoe Sprank meer eigen 
dagbesteding kan krijgen.

• Iedereen is verschillend -  Er zijn bij 
Sprank jonge en oudere bewoners. Er zijn 
bewoners die weinig zorg nodig hebben 
en bewoners die veel zorg nodig hebben. 
De begeleiders gaan nog beter leren hoe 
ze voor die verschillende mensen kunnen 
zorgen. 

• Activiteiten - Sprank gaat samen met jou 
zoeken welke nieuwe activiteiten bij jou 
passen. 

• Zorg thuis - Sprank komt ook bij mensen 
die thuis wonen. Die zorg kost veel geld.  
Dus kijken we hoe dat kan met minder 
kosten. 

Paal 2: genoeg geld in de Sprank 
portemonnee 
Sprank wil dat het fijn wonen is in 
onze huizen.

Dit zijn de plannen
• Geld - genoeg geld voor de Sprank-

huizen.
• Thuis - een fijne plek om te wonen, 

binnen en buiten
  -  ook zorg voor oudere bewoners; 

-   ook voor mensen die extra veel zorg  
nodig hebben; 

-   alle kamers en appartementen 
bewoond.

• Duurzaam - goed zorgen voor de 
schepping.

De medewerkers bij Sprank mogen 
samen zorgen dat dit kan.

Paal 3: goed met elkaar samenwerken
Wie werkt bij Sprank, kan niet zonder 
de Bijbel. 

Dat is ook: ervoor zorgen dat jij je goed en 
gelukkig voelt. De regering geeft Sprank 
minder geld. Dus moeten we daar samen 
voor zorgen met je familie en vrijwilligers. 

Waar word jij blij van? Sprank wil dat jij 
kunt kiezen voor muziek, toneel, natuur en 

88

film. En dat zoiets kan in alle huizen van 
Sprank. Wij willen dat onze zorg zó goed 
wordt, dat iedereen in Nederland het weet!



10 11

  In hoofdstuk 8 eindigt het  
  plan met de woorden:  

Dit toekomstplan is geschreven nadat er 
eerst goed geluisterd is naar de cliënten en 
begeleiders en de leiding van Sprank.

Sprank wil liefdevolle en goede zorg geven. 
We weten met elkaar wat Sprank nodig 
heeft. 

Als christen zijn we ons bewust dat we dit 
willen doen onder de zegen van de Here. 
In de Bijbel zei Mozes al: 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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Samen leven vol betekenis


