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1. Inleiding

1   Zorgproces rond individuele cliënt, eigen regie, cliëntervaringen, samenspel in zorg en ondersteuning, 
veiligheid, betrokken en vakbekwame medewerkers en geprioriteerde verbeteringen. 

Het jaar 2018 betekende voor Stichting Sprank een omslag in 
denken rond kwaliteit van de zorg. We zijn er van overtuigd dat 
we aan de kwaliteit van zorg allemaal bijdragen. Deze overtuiging 
brengen we ook in dit kwaliteitsrapport in praktijk: verschillende 
medewerkers hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
rapport. Ook vormen de teamreflectieverslagen en de jaarplannen 
van de teams een belangrijke bron van informatie. Reflecteren 
op kwaliteit maakt de zorg beter en het werkt samenbindend. Bij 
Sprank streven we ernaar om het leven van de cliënt betekenisvol te 
laten zijn. Daartoe maakt hij of zij ook deel uit van de maatschappij 
met ieder een eigen netwerk: de familie en naaste omgeving is van 
belangrijke waarde om het leven zin te geven. Onze persoonlijke 
betrokkenheid en deskundigheid bij ieder individu hebben we hoog 
in het vaandel. De omgeving van onze cliënten dient veilig te zijn, 
maar ook ruimte voor zelfontplooiing te bieden. Elke cliënt mogen 
wij aanzetten tot het vergroten van zijn of haar ervaringswereld. 
Door onze heldere christelijke identiteit die vanuit de ouderlijke 
omgeving herkenbaar is voor de cliënt, voelt hij of zij zich thuis en 
gesteund. Zie in bijlage 1 een schets van Sprank als organisatie. 

Dit kwaliteitsrapport beslaat de tijdsperiode januari tot en met 
december 2018. Het is een voortgangsrapportage over de doelen die 
we gesteld hebben voor 2018. Er wordt gereflecteerd op de zeven 
landelijke vastgestelde thema’s uit het Kwaliteitskader1 en geeft 
de speerpunten voor 2019 weer. We illustreren een en ander  
met ‘echte verhalen’, die in de praktijk laten zien waar de zorg  
van Sprank voor staat. 

De onderstaande onderwerpen worden beschreven in de 
hoofdstukken 3 tot en met 6:

 • Reflectie op kwaliteit van zorg:
  -  Wat zeggen cliënten en vertegenwoordigers?
  -  Bevindingen inspectiebezoek en audits
  -  De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt
  -   De ruimte die cliënten hebben op het gebied van  

eigen regie
  -  Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning
• Reflectie op samenwerking
• Vakbekwame en betrokken medewerkers.

In hoofdstuk 7 treft u de conclusies en geprioriteerde 
ontwikkelkansen aan. In hoofdstuk 8 is de reflectie  
van Cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van  
toezicht opgenomen. 

Zwolle, maart 2019

Drs. Anne Westerduin - de Jong, MBA
Raad van bestuur
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Als Stichting Sprank hebben we ons in 2018 
met veel betrokkenheid ingezet voor de zorg 
aan onze cliënten, zowel ambulant als op de  
29 locaties. Het is een jaar geweest waarin onze 
organisatie zich erop concentreerde ‘de basis  
op orde’ te krijgen. Na een aantal intensieve 
jaren waarin de organisatie zocht naar passende 
verandering en ontwikkeling, is ervoor gekozen 
de energie te richten op de sterke punten 
van de organisatie en die te verstevigen. De 
heldere identiteitsfocus, de visie op de Driehoek 
cliënt-verwant-professional, de grote groep 
vrijwilligers en de kleinschaligheid zijn zeer 
waardevolle elementen, en verdienen continu 
aandacht op alle niveaus om onze belofte waar 
te maken. Sprank zet sterk in op het bevorderen 
van de deskundigheid en samenwerking om  
het gesprek over de kernwaarden en thema’s 
van het kwaliteitskader blijvend te voeren,  
te voeden en te inspireren. 

De onderstaande ontwikkelkansen voor 2018 
(bron Kwaliteitsrapport 2017) zijn het afgelopen 
jaar goed opgepakt in de organisatie. 
•  Doorgaan met deskundigheidsbevordering 

(scholing, tijd voor reflectie): evalueren en 
uitbouwen. 

•  Reflecteren in teamgesprekken. 
•  ‘Bottom-up’-proces stimuleren. Werken met 

multidisciplinaire teams en ontwikkeling en 
optimalisatie van beleid/kwaliteit van zorg. 

Ieder team heeft in 2018 een reflectie op de 
kwaliteitsthema’s uitgevoerd en weet goed 
welke verbeterpunten er zijn en wat het 
nodig heeft om de gestelde doelen te kunnen 
bereiken. In 2018 is ook sterk gestuurd op 
de uitkomst dat ieder team/elke locatie 
een jaarplan 2019 maakt. In 2019 zal dit als 
middel ingezet worden om verbeteracties 
te monitoren. Komend halfjaar vindt er een 
cliënttevredenheidsonderzoek plaats om 
opnieuw de tevredenheid te meten, met het 
doel blijvend te kunnen werken aan de kwaliteit 
van zorg.

In het najaar van 2018 zijn er een inspectie-
bezoek en een externe audit geweest. De 
geconstateerde sterke punten binnen Sprank 
zijn onze teams met betrokken en passievolle 
zorgverleners. Zij kennen en ondersteunen 
de cliënten goed en kunnen hen het leven 
laten leiden dat ze belangrijk vinden. Ook 
kijken we bij Sprank actief naar verbeteringen 
voor de cliënten. Aandachtspunten zijn 
de analyse van het personeelsbeleid, 
het gebruik en de volledigheid van het 
elektronisch cliëntendossier (ECD) en het 
verdieping brengen in het systematisch 
bewaken, beheersen en verbeteren van 
de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Op 
basis van de Meldingen Incidenten Cliënten 
(MIC) die er in 2018 zijn gedaan, vragen de 
volgende zaken blijvend om extra aandacht: 
gedragsproblematiek en medicatieveiligheid. 
Verdieping naar basisoorzaken was een 
speerpunt voor 2018 en blijft het ook voor 2019. 
 
De tevredenheid van de medewerkers scoorde 
in 2018 een 7,4, de bevlogenheid is gestegen, 
evenals de betrokkenheid. Op deze laatste twee 
onderdelen scoort Sprank beter dan andere 
organisaties binnen de GHZ. Medewerkers 
zijn het meest tevreden over de christelijke 
identiteit van Sprank, de cliëntgerichtheid 
en het onderdeel zijn van de organisatie. 
Aandachtspunten zijn: de samenwerking  
tussen teams, de ontwikkelingsmogelijkheden 
en de werkdruk. 

Wie we zijn
Stichting Sprank is een christelijke 
zorgorganisatie en biedt zorg, begeleiding en 
ondersteuning aan mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking en/of lichamelijke 
beperking. Sprank zorgt, ondersteunt en 
begeleidt op woonlocaties, dagbesteding en  
bij mensen thuis. Sprank is HKZ-gecertificeerd 
en het dienstenaanbod bestaat uit verblijf tot  
en met 24-uurszorg, ambulante begeleiding  
en dagbesteding. De zorg wordt gefinancierd  
uit de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet (Jw).  
Zie bijlage 1 voor de cijfers. 

Sprank heeft zich in 2018 met veel 
betrokkenheid ingezet voor de zorg aan haar 
cliënten, zowel ambulant als op de 29 locaties 
verspreid over 17 gemeenten in Nederland. 
Het jaar 2018 is een jaar geweest waarin onze 
organisatie zich heeft gefocust om ‘de basis op 
orde’ te krijgen. Na een aantal intensieve jaren 
waarin de organisatie zocht naar passende 
verandering en ontwikkeling, is ervoor gekozen 
om ons te richten op de sterke punten van de 
organisatie en die uit te bouwen. Dat zijn: de 
heldere identiteitsfocus, de visie op de Driehoek 
cliënt-verwant-professional, de grote groep 
vrijwilligers en de kleinschaligheid. Ze zijn het 
waard om niet als vanzelfsprekend gezien 
te worden. Ze verdienen continu focus op alle 
niveaus om onze belofte 'Christenen in hart en 
zorg' waar te maken. 

 

2. Samenvatting 3. Hier staan we voor

Christenen in hart en zorg 

Gedreven door de liefde van God 
geven wij zorg en ondersteuning 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking. Wie zich thuis voelt in 
een christelijke omgeving en waarde 
hecht aan ondersteuning vanuit 
bijbels perspectief, is bij ons aan het 
juiste adres. 

Samen met de cliënten die bij ons 
wonen, werken, logeren of die 
zelfstandig wonen, zoeken we naar 
de aanvulling die Sprank kan bieden 
in hun leven. Waar dit kan, doen 
we dat met familieleden, vrienden, 
vrijwilligers, kerkleden, buurtgenoten 
of andere zorgverleners. 

Onze ondersteuning is liefdevol, 
persoonlijk, betrokken, deskundig en 
sprankelend. De cliënt mag rekenen 
op een veilig thuis. Cliënten krijgen 
bij Sprank, waar nodig en gewenst, 
ondersteuning bij het leiden van 
een betekenisvol leven, zorgvuldig 
afgestemd op hun persoonlijke 
wensen, dromen en mogelijkheden. 
Geloofsbeleving neemt daarbij een 
belangrijke plaats in, als wezenlijk 
onderdeel in het dagelijks leven van 
cliënten en medewerkers. Daardoor 
kunnen zij elkaar vanuit het hart 
begrijpen, steunen en inspireren. 

De medewerkers van Sprank zijn 
professioneel en gedreven. Ze 
geloven in de bevrijdende boodschap 
van Jezus Christus en verwachten 
hun kracht van God alleen. Naast 
de medewerkers wordt Sprank 
gesteund door een groot netwerk van 
betrokken christenen. Zo gaan we 
als geliefde kinderen van God samen 
op weg naar het volle leven dat Hij 
ons belooft.



8 9

Visie
Bij Sprank stellen we de behoefte en 
mogelijkheden van cliënten centraal. Wij willen 
onze dienstverlening aan laten sluiten op de 
identiteit, normen en waarden van de cliënt. Doel 
voor 2019 is doorontwikkeling van de zorgvisie 
op de diensten ambulant en dagbesteding. 

De visie van Sprank is uitgewerkt in het 
meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Op basis van 
dit meerjarenbeleidsplan worden jaarplannen 
ontwikkeld die een concrete invulling geven 
aan beleid en doelstellingen. De visie is gevat in 
zeven kernwaarden:

•  Herkenbare christelijke cultuur: de zorg 
wordt uitgevoerd door medewerkers die 
de christelijke cultuur onderschrijven en 
concreet kunnen maken.

•  Liefde: Gods liefde is voor medewerkers 
de drijvende kracht om de goede zorg te 
willen verlenen.

•  Betekenisvol leven: we stimuleren onze 
cliënten om zich te ontwikkelen en zo 
zelfstandig mogelijk te leven. Samen 
ontdekken we hoe zij betekenis willen 
geven aan hun leven. De cliënt is daarbij 
ons uitgangspunt: zijn/haar talenten, 
beperkingen, relaties en geloof, wat hij/zij 
zelf of met hulp van zijn/haar netwerk kan. 
Onze begeleiding sluit daarop aan.

•  Betrokkenheid: cliënten leven samen met 
God en andere mensen. Sprank helpt bij 
het dragen van verantwoordelijkheid en 
bouwen aan duurzame relaties. We zijn 
voortdurend in gesprek met cliënten, hun 
ouder(s), wettelijke vertegenwoordigers en 
familieleden. Zij denken mee over de zorg en 
het beleid, want zorgen doen we niet alleen.

•  Veiligheid: cliënten komen tot bloei in een 
veilige omgeving. Daarom zoeken wij met 
de cliënt en zijn/haar familie naar de woon-, 
logeer- of werkomgeving die het beste bij 
hen past. Op woonlocaties streven we naar 
een groepssamenstelling van bewoners 
die gezamenlijk het christelijk leefklimaat 
kunnen dragen.

•  Sprankelend: de ondersteuning van de 
medewerkers wordt uitgevoerd met een 
sprankelende houding: bemoedigend, 
opbouwend en positief.

•  Deskundigheid: medewerkers van Sprank 
zijn gedreven professionals. Wij kennen 
onze cliënten en hun families en stemmen 
onze zorg met hen af. Wij zijn professioneel 
betrokken en zijn continu op zoek naar 
verbetering van onze werkmethodes.

Het doel van onze zorg
Het doel van onze zorg is dat we het volgende 
bereiken:

Iedere cliënt…
•  is geliefd en hoort bij God
•  verdient een veilige omgeving
•  heeft een eigen plek in buurt, kerk 

en samenleving
•  kan tot ontplooiing komen

Zodat hij/zij ervaart…
•  ik leef met God
•  ik voel me thuis
•  ik doe mee
•  ik ben van betekenis

Methodieken
Sprank werkt vanuit een holistische mensvisie: 
ieder mens functioneert op verschillende 
dimensies tegelijk. Onze methoden richten zich 
op ontwikkeling. Ze sluiten aan bij de cliënt: 
diens ervaring, werkelijke leeftijd, emotionele 
en cognitieve ontwikkelingsleeftijd, draagkracht 
en functioneringsniveau. De Hermeneutische 
cirkel (gebaseerd op Bosch en Suykerbuyk) 
helpt een inschatting te maken van de cliënt en 
zijn/haar functioneren op alle terreinen van het 
leven. Inzicht in zijn of haar spiritualiteit helpt te 
begrijpen hoe de cliënt betekenis geeft aan het 
leven, met mogelijkheden en beperkingen.

We werken ook met de methode 
‘Driehoekskunde’ van Chiel Egberts. De kern 
van deze methode is dat de cliënt, diens 
verwanten en de zorgprofessional samen een 
driehoek vormen. 
Professionals en ouders werken samen in het 
belang van de cliënt. Zij staan met elkaar in 
verbinding door een trialoog, driespraak. Met 
als doel: de cliënt laten sprankelen. 

De twee bovengenoemde methodieken worden 
Sprankbreed ingezet. Daarnaast worden er 
per doelgroep (ouderen, gedragsintensief, 
zorgintensief, autisme en (licht) verstandelijk 
beperkt) afgestemde methodieken gebruikt 
die aansluiten bij het werken volgens de 
Hermeneutische cirkel. De Hermeneutische cirkel

Driehoekskunde
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4,1 Wat zeggen cliënten en    
 vertegenwoordigers?

Eenmaal in de twee jaar houdt Sprank een 
cliënttevredenheidsonderzoek. In 2019 
staat er weer een nieuw onderzoek op de 
planning. In 2018 hebben we gewerkt aan 
de voornaamste verbeterpunten die uit het 
cliënttevredenheidsonderzoek van 2017 
naar voren kwamen, namelijk: de gevoelde 
onvrede rond de groepssamenstelling en 
de nog niet optimale communicatie met de 
vertegenwoordigers van de cliënt. 

Onderzoeksresultaten cliënten wonen 2017
(Bron: CTO wonen, december 2017, Buntinx)

•  Deelnemers: 346 (83% van de bewoners)
•  Gemiddeld cijfer in de branche: 8,9 
•  Gemiddeld cijfer voor Sprank: 8,9 

(gelijk aan 2016)

Onderzoeksresultaten cliëntvertegenwoordigers wonen 2017 
(Bron: CTO wonen, december 2017, Buntinx)

•  Deelnemers: 166 (39% van de vertegenwoordigers)
•  Gemiddeld cijfer in de branche: 7,5 
•  Gemiddeld cijfer voor Sprank: 7,6 (2016: 7,8)

4. Reflectie op kwaliteit van zorg

“ Ik ben positief over de goede 
persoonlijke begeleiding en verzorging 
op maat. Ik ervaar betrokkenheid 
tussen verzorgers en familie”

85%
Ik kan merken dat 
ik in een christelijk 

huis woon.

91%
De sfeer in de 

leefomgeving past bij 
de christelijke waarden 

van Sprank.

76%
Ik merk dat begeleiders 
mij belangrijk vinden.

82%
De ondersteuning van 
de begeleiders helpt 

de bewoner bij 
het leiden van een 
betekenisvol leven.

79%
Ik ben tevreden over 

de samenwerking 
tussen mij, mijn familie 

en begeleiders.

80%
De samenwerking in 

de driehoek (bewoner, 
verwant, begeleider) is 
een meerwaarde voor 
mijn familielid/naaste.

“ Begeleiders 
kennen mij goed 
en weten welke 
zorg ik nodig heb”
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De verbeterpunten die uit het 
cliënttevredenheidsonderzoek naar voren 
kwamen, zijn met behulp van de kwaliteit-
verbeterkaarten in 2018 besproken in de teams, 
het bewonersoverleg en met een groot aantal 
verwanten, met het doel samen te werken aan 
verbetering. Nadrukkelijk wordt gekeken hoe er 
binnen de groepen ruimte en rust gecreëerd kan 
worden voor het individu. Het besef dat ook een 
mens met een beperking niet per definitie een 
groepsmens is, dringt in de gehandicaptenzorg 
en ook binnen Sprank steeds meer door. 
We hebben niet de illusie de onrust volledig 
terug te kunnen dringen, maar we zien wel 
hoe belangrijk het is om als medewerkers 
nauwgezet te werken aan eenduidige 
begeleiding, afgestemd op de individuele cliënt.
De invoering van het Cliëntportaal die in 
de zomer van 2019 gepland staat, komt 
tegemoet aan het verbeterpunt van de 
vertegenwoordigers om te komen tot een 
betere communicatie over en weer: ze willen 
goed en tijdig op de hoogte zijn. We starten 
in de zomer met twee locaties en de andere 
locaties volgen gefaseerd het komende jaar. 
Door middel van het Cliëntportaal binnen het 
elektronisch cliëntendossier krijgen cliënten en 
hun vertegenwoordigers de mogelijkheid om 
actief te participeren in hun cliëntdossier. Dit 
met het oog op eigen regie en betrokkenheid. 
Daarnaast willen we bij Sprank door middel van 
het Cliëntportaal de transparantie richting de 
cliënt en/of zijn vertegenwoordiger vergroten 
door op een veilige manier informatie uit te 
wisselen met cliënten/vertegenwoordigers en 
inzicht te geven in het dossier van de cliënt. 
Dit vraagt wel de nodige afstemming om te 
komen tot een wijze van communiceren die 
het doel dient. 

Door middel van het locatiejaarplan 
worden de verbeterpunten ook in 2019 
tijdens het teamoverleg gemonitord. Voor 
de zomer van 2019 vindt er opnieuw een 
cliënttevredenheidsonderzoek plaats. Met de 
uitkomsten van het onderzoek formuleren 
we bij Sprank verbeterpunten op het niveau 
van de cliënt, de woongroepen, ambulante 

ondersteuning, dagbesteding en de 
totale organisatie. 

4.1.1 Klachten

Bij Sprank streven we ernaar om de cliënten zo 
goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. 
Het is belangrijk dat cliënten tevreden zijn. 
Als een cliënt van mening is niet goed of 
onzorgvuldig te zijn behandeld, dan willen we 
daar bij Sprank nadrukkelijk kennis van nemen; 
we willen elke klacht beschouwen als een 
advies om onze zorg te verbeteren.
Er zijn in 2018 zes klachten ingediend: één 
klacht via de externe Bopz-klachtencommissie 
(Wet bijzondere opnemingen psychiatrische 
ziekenhuizen) en vijf klachten via de 
klachtenfunctionaris. Op één klacht na, 
die in december 2018 is ingediend, zijn 
de klachten afgehandeld. De klachten 
betroffen: samenwerking/communicatie met 
sectormanager, samenwerking/communicatie 
in de Driehoek, informatieverstrekking over 
de wachtlijst en over verbouwplannen. Door 
de inzet van (Driehoeks-)bemiddeling zijn de 
klachten naar tevredenheid opgelost. In het 
kwaliteitsrapport van 2017 was het doel gesteld 
om adequatere informatie te verstrekken aan 
mensen op de wachtlijst. Eind 2018 zijn de 
werkwijze en het beleid herzien ten aanzien 
van wachtlijstbeheer, om zo beter aan te 
sluiten bij de verwachtingen van potentiële 
cliënten en hun verwanten. Er is een duidelijke 
wachtlijstprocedure gekomen2.

4.1.2 Vertrouwenspersonen cliënten

Tot september 2018 waren bij Sprank 
drie cliëntvertrouwenspersonen actief, 
die hun rol op verschillende manieren 
invulden. In september is een van de 
cliëntvertrouwenspersonen, die dit werk 
op vrijwillige basis deed, gestopt vanwege 
leeftijdsredenen. Sinds september 2018 
werken de twee cliëntvertrouwenspersonen op 
eenzelfde wijze. De cliëntvertrouwenspersonen 

zijn niet meer op vaste momenten op een 
locatie aanwezig met een inloopspreekuur, maar 
kunnen bij vragen of problemen via telefoon 
of e-mail door zowel cliënten als verwanten 
benaderd worden. Hieraan is bekendheid 
gegeven via het informatiemagazine ‘Sprankel!’. 
Van beide cliëntvertrouwenspersonen is een 
promotiefilmpje beschikbaar. Deze kan bij 
de bewonersvergaderingen getoond worden 
en ook bij de Betekentafels. Daarnaast werkt 
Sprank ook met cliëntgroepsondersteuners. 
Zij wijzen cliënten proactief op het bestaan en 
de functie van de cliëntvertrouwenspersonen. 
In 2018 zijn er tien meldingen gedaan bij de 
cliëntvertrouwenspersonen door vijf cliënten. 
Verschillende gesprekken zijn over 
de meldingen gevoerd. De casussen zijn  
divers, de meeste komen voort uit onrust  
met betrekking tot situaties rondom het  
niet gehoord voelen, niet op de juiste plek 
wonen of het gevoel hebben dat er te 
beschermend met hen wordt omgegaan.  
De cliëntvertrouwenspersoon heeft onder 
andere raad gegeven over wat de rechten zijn 
van een cliënt en hoe je dit bespreekbaar maakt. 

4,2  Bevindingen inspectie  
bezoek en audits

In september 2018 is Sprank bezocht door 
een externe auditor om vast te stellen of 
het kwaliteitsmanagementsysteem van 
Sprank voldoet aan de normeisen zoals 
gesteld in de vernieuwde HKZ-norm (HKZ 
GZ 2015). De conclusie is dat Sprank voldoet. 
De vernieuwde HKZ-norm legt meer 
nadruk op risicomanagement, context- en 
omgevingsanalyse en is ook meer gericht op 
het welbevinden op individueel cliëntniveau. 

In oktober 2018 is een van de locaties van 
Sprank (De Ransuil in Bedum) bezocht door 
de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). 
Aanleiding voor het bezoek was toezicht 
houden en toetsen of Sprank goede en veilige 
zorg biedt, ook in het aardbevingsgebied, 
gezien de bijzondere situatie in dit gebied en de 
mogelijke extra risico’s die daaruit voortvloeien. 
De Inspectie concludeerde: 

‘De visie van Sprank op een volwaardig 
leven binnen een christelijke identiteit ziet 
en hoort de inspectie tijdens haar bezoek 
aan De Ransuil terug. Er is warme en goede 
zorg en cliënten krijgen de ruimte om hun 

leven te leiden. Sprank kijkt steeds naar wat 
voor de cliënten beter kan. Op De Ransuil is 
geen duidelijk waarneembare invloed van 
de aardbevingsproblematiek op het leveren 
van goede en veilige zorg. Overlast voor 
cliënten en zorgverleners op deze locatie is 
tot nu toe minimaal en in het gebouw is een 
kleine aanpassing gemaakt. Duidelijk is dat 
Sprank de komende periode al haar gebouwen 
in het aardbevingsgebied moet versterken. 
Onduidelijkheid over financiering en de norm 
die voor versterkingsadviezen gebruikt moet 
worden maken dat Sprank geen passende 
besluiten kan nemen en af moet wachten.  
Wel is zeker dat aanpassingen aan gebouwen 
grote gevolgen zullen hebben voor de cliënten 
en de zorgverleners.’3 

Daarnaast heeft in oktober 2018 een externe 
audit plaatsgevonden op vijf andere locaties. 
De geconstateerde sterke punten binnen 
Sprank zijn dat er betrokken en passievolle 
zorgverleners werken. Zij kennen en 
ondersteunen de cliënten goed en kunnen ze 
het leven laten leiden dat de cliënten belangrijk 
vinden. Voornaamste aandachtspunten zijn 
1) analyse van het personeelsbeleid, 2) het 
gebruik en de volledigheid van het elektronisch 
cliëntendossier en 3) verdieping brengen in 
het systematisch bewaken, beheersen en 
verbeteren van de kwaliteit en veiligheid 
van de zorg. Eind 2018 zijn hiervoor plannen 
van aanpak geschreven voor de korte en de 
lange termijn die in de volgende paragrafen/
hoofdstukken beschreven worden. In 2018 zijn 
20 teams bezocht door de werkgroep Kwaliteit 
met als doel om de verbeterpunten die de 
kwaliteit van zorg betreffen, te bespreken en 
te inventariseren wat teams nodig hebben aan 
deskundigheidsbevordering. 

Alle teams hebben in 2018 gereflecteerd op de 
thema’s van het kwaliteitskader:  

1.   Zorgproces rond individuele cliënt 
2.   Borging veiligheid in zorg en ondersteuning
3.   Kwaliteit relatie cliënt-familie-netwerk 
4.  Toerusting medewerkers in relatie tot 

zorgvragen van de cliënt

De resultaten uit de reflecties leveren 
concrete verbeterpunten op die veelal worden 
vastgelegd in de jaarplannen van de teams. 
De belangrijkste gesprekspunten en/of 
verbeterpunten komen terug in dit hoofdstuk 
en in hoofdstuk 5. In 2019 is het streven dat een 

3   Bron: Vastgesteld Rapport Inspectiebezoek dd. 17 oktober 2018

2   Alle wachtlijstcliënten ontvangen schriftelijk bericht over de datum waarop zij op de wachtlijst staan (datum 
IDU) en de status op de wachtlijst. Hierbij wordt omschreven voor welke specifieke groep/locatie de po-
tentiële cliënt op de wachtlijst staat en eventueel welke specifieke afspraken er zijn gemaakt. De potentiële 
cliënten die op de wachtlijst staan (zowel ‘slapend-wachtend’ als ‘wachtend’) zijn ingedeeld op langst inge-
schrevene; bepalend is daarbij de datum van akkoord IDU. De IDU-commissie staat voor: instroom-door-
stroom-uitstroom. In deze commissie nemen plaats een sectormanager, gedragsdeskundige en een consu-
lent advies en bemiddeling van Sprank. De IDU heeft beslissingsbevoegdheid tot het plaatsen van de cliënt 
op de wachtlijst voor een locatie van Stichting Sprank in de regio van de betreffende IDU.
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afvaardiging van elk team eenmaal per twee 
jaar een auditgesprek heeft. Het doel van een 
auditgesprek is het bespreken van de kwaliteit 
van werken en deze te verbeteren. Bij de 
zorgteams wordt ook een aantal verwanten en 
cliënten betrokken om de samenwerking in de 
Driehoek te kunnen bespreken. We voeren deze 
gesprekken, georganiseerd door de afdeling 
kwaliteit, op een vernieuwende manier, die we 
‘waarderend en themagericht auditen’ noemen. 
Dat wil zeggen: in dialoog gaan, en samen op 
zoek gaan naar waar het beter kan. Het thema 
voor 2019 is: veiligheid. 

4,3  De kwaliteit van het zorgproces 
rond de individuele cliënt

4,3,1 Zorgplan

In het zorgplan van de cliënt wordt aandacht 
besteed aan de gezondheidsrisico’s en de 
kwaliteit van bestaan van de individuele cliënt. 
In 2018 is er veel aandacht geweest voor het 
gebruik en de volledigheid van de informatie 
in het zorgplan/elektronisch cliëntendossier 
(ECD) en het delen van informatie binnen het 
team. Binnen het zorgplan is aandacht voor elf 
gebieden, gebaseerd op de domeinen 
van bestaan van R. Schalock (1999):
•  Verstandelijk functioneren
•  Zelfredzaamheid
•  Lichamelijk functioneren
•  Communicatief 
•  Sociaal functioneren
•  Emotioneel functioneren
•  Geloofsbeleving
•  Seksualiteit
•  Werk of dagbesteding of opleiding
•  Vrijetijdsbesteding
•  Wonen

De domeinen zijn voor iedere cliënt hetzelfde, 
maar de invulling ervan gebeurt op maat (naar 
persoonlijke wens en voorkeur van de cliënt). 
Het interview met de cliënt, waarmee een 
jaarlijkse bijstelling van het zorgplan begint, is 
een belangrijk middel om te horen of de cliënt 
tevreden is. Cliënten zijn altijd op individueel 
niveau betrokken bij het eigen zorgplan, 
afhankelijk van hun mogelijkheden. Het 
zorgplan wordt één keer per jaar geëvalueerd, 
bijgesteld en ondertekend. De vaststelling van 
het zorgplan vindt plaats in een gesprek. In 
2019 zal het verder in kaart brengen van de 

“Je zit hier lekker dicht bij de supermarkt”, 
zegt Maarten Rotensen (30). “Dat is 
handig, want je kunt zo even naar beneden 
lopen om boodschappen te doen.”

Maarten is erg veelzijdig. Hij is assistent-
automonteur en werkt al vanaf zijn 
zestiende bij een garage. Hij werkt ook nog 
bij de Praxis op de houtafdeling.
Een van zijn grote liefhebberijen is koken. 
Hij is een echte lekkerbek en hij kookt 
geregeld voor zichzelf in zijn appartement 
aan het Schutsplein in Hoogeveen. 
“Ik kook graag. Mijn medebewoners komen 
weleens bij mij eten. Mijn pasta met zalm 
en spinazie vinden ze heel lekker. Rijst 
met kip en pesto kan ik ook goed maken.”
Maar zijn grootste hobby is de muziek. 

Maarten heeft een mengtafel in zijn 
appartement staan. Daarop leeft hij zich 
heerlijk uit als beginnend discjockey. Zijn 
grote voorbeeld is natuurlijk Armin van 
Buuren, Nederlands beroemdste dj, al vijf 
keer uitgeroepen tot de beste ter wereld. 
Het is de droom van Maarten om ooit 
zelfstandig te wonen. Zijn grote wens is 
een eigen huisje. Liefst op een plek waar 
geen buren zijn. “Want dan kan ik muziek 
maken zo veel en zo hard als ik wil”, zegt hij.
Maar voorlopig zit hij goed aan het 
Schutsplein in Hoogeveen. Dicht bij de 
winkels in de Hoofdstraat. “Je zit hier 
midden in het centrum, er is veel leven 
buiten van winkelende mensen.” De sfeer 
tussen de bewoners aan het Schutsplein 
is goed, vindt hij. “En de begeleiding is 
prettig. Je kunt altijd bij ze terecht als 
je ergens mee zit. Ze houden zich aan 
afspraken, dat vind ik fijn.”

rechtspositie van cliënten prioriteit krijgen en 
het verder werken aan een kwalitatief helder 
zorgplan en duidelijke rapportages. Wij zijn 
er bij Sprank trots op dat cliënten zich gezien 
weten: dat er sprake is van een relatie waarin 
dingen bespreekbaar zijn en er gezocht wordt 
naar wat de cliënt nodig heeft en waar hij of 
zij naar verlangt. Voor ambulante zorg en 
dagbesteding geldt dat net zo als voor wonen.
Dat is tegelijk ook de kwetsbaarheid: Sprank 
heeft de zorg over meerdere cliënten en dan 
is het risico dat niet iedereen de aandacht 
en zorg krijgt die hij of zij nodig heeft in 
concrete of administratieve zin (bijvoorbeeld 
verslaglegging in het ECD). Veel teams merken 
dat de toegenomen regie bij de cliënt hen 
soms ook voor uitdagingen stelt: kunnen wij 
goede zorg garanderen ten aanzien van leefstijl 
(gezondheid, identiteit) als een cliënt eigen 
keuzes maakt?

Het zorgproces rond de individuele cliënt is 
een thema uit het kwaliteitskader waar teams 
in 2018 op hebben gereflecteerd. De zes 
belangrijkste thema’s en dilemma’s waarop 
gereflecteerd is en die, indien van toepassing, 
een plek hebben gekregen in de jaarplannen 
van de teams, zijn:

1. Zorgplan
•  Het zorgplan is bepalend, niet je eigen gevoel 

of methode. Bij twijfel: overleg met collega 
(persoonlijk begeleider) en check zorgplan. 

•  Zorgplannen op orde / kennis met elkaar 
delen / afspraken naleven.

•  Zijn de ondersteuningspunten van iedere 
cliënt bekend bij alle begeleiders?

2.  Hermeneutische cirkel inzetten
•  Bij elke nieuwe cliënt. Belangrijk voor een 

goed contact met de cliënt, belangrijk om je 
bewust te zijn van zijn/haar belevingswereld. 

•  Vaker kijken naar onderliggende oorzaak, 
herbezinning op afspraken.

3. Situaties van (onvrijwillige) zorg
•  Bewustwording van ‘onvrijwillige’ zorg. Is het 

in het belang van de cliënt?
•  Mate van hygiëne/leefstijl. Mening cliënt is 

belangrijk: beter bevragen/beter luisteren.

4. Risico’s van cliënten in beeld?
•  In zorgdossier op de juiste plek? Bij team 

bekend? Wordt er naar gehandeld? 
Belangrijk voor veiligheid van de cliënt, 
cliëntgroep en/of collega’s. 

•  Reflecteren op balans veiligheid <> 
autonomie/betekenisvol leven. Geven van 
ruimte: ‘recht op ontdekken’. 

•  Alert blijven op ontwikkeling van cliënten ten 
aanzien van veiligheidsrisico’s. 

•  We zien in de organisatie dat de neiging er is 
om te beschermend te zijn.

•  Oefenruimte is belangrijk, zodat cliënten ook 
van mislukkingen kunnen leren.

5.  Uitgaan van de droom/grootste wens van 
de cliënt. Is dat altijd het uitgangspunt? 

•  Wens cliënt is uitgangspunt. Samen over 
spreken, soms bijstellen (eigen ontdekking)

•  Wensen van de cliënt zijn niet altijd het beste 
voor de cliënt. 

•  Wens ouders soms in strijd met wens cliënt.

6  Eigen regie cliënt 
•  Ontwikkelingsniveau beter in beeld krijgen/

beter kijken.
•  Eigen regie cliënt belangrijker dan alles 

dichttimmeren ter bevordering van de 
veiligheid (goede afspraken in de Driehoek).

•  Zoeken naar de grens van eigen regie.

Bij Sprank realiseren we ons dat cliënten 
passend bij hun mogelijkheden in staat 
gesteld moeten worden eigen keuzes te 
maken. Daarbij zoeken we ook in 2019 op 
de locaties naar innovatieve mogelijkheden 
om hen te stimuleren voor gezonde opties 
te kiezen. Vanuit Sprank is er ook in 2018 
een gedragsdeskundige gedetacheerd om 
wetenschappelijk onderzoek te doen. Het 
gaat dan om de effecten van technieken die 
het leefstijlgedrag van mensen met een licht 
verstandelijke beperking beïnvloeden, met het 
oog op een gezonde(re) levensstijl. 

In 2018 is ook de projectgroep E-Sprank 
gestart met als doel de teams van tien locaties 
te stimuleren om zorgtechnologie in te 
zetten voor de cliënten. Het is betekenisvolle 
technologie die cliënten kan helpen in voor 
hen moeilijke situaties. De zorgtechnologie 
heeft drie doelen: het bevordert de sociale 
contacten, de zelfstandigheid en de eigen regie 
van de cliënt. Er is een duidelijke toename van 
zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie 
en sociale contacten gemeten bij de cliënten 
die hiervan gebruik maken. In 2019 gaan we 
de zorgtechnologie ook introduceren bij 
andere locaties. 

 De droom 
 van Maarten 
 Rotensen 
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Robotkat en -hond.
De interactieve kat en hond zien er levensecht 
uit, hebben een aaibare vacht, een rustgevende 
hartslag. Het dier reageert op aanraking en 
stemgeluid met geblaf en kwispelen van de 
staart. De kat reageert met miauwen, bewegen 
en spinnen. 

De CRDL is een instrument dat aanraking 
tussen mensen vertaalt in geluid en op een 
speelse manier fysiek contact tussen mensen 
stimuleert.

De fitbit is een smartwatch die beweging 
hartslag, gewicht en slaap bijhoudt en zo een 
gezond leven van de cliënt stimuleert.

Smartphones, tablets en apps kunnen helpen 
op het gebied van sociaal contact, gezondheid, 
zelfredzaamheid en eigen regie.

De tovertafel bevat veelkleurige spelletj es 
die te zien zijn door lichtprojecties op een 
oppervlak. Het reageert op handbewegingen en 
zo kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen.

Zorgtechnologie is een ingewikkeld woord 
voor een aantal mooie uitvindingen. “Het is 
betekenisvolle technologie die onze cliënten 
helpt in moeilijke situaties”, zegt Dick Post, 
projectleider E-Sprank. 

“Bij de ene cliënt helpt een knuffeldier een 
gevoel van verdriet en eenzaamheid te 
doorbreken, bij de ander wordt door de 
CRDL het maken van contact vergemakkelijkt.” 
De CRDL (cradle) zorgt voor fysiek contact 
waar een gewoon gesprek niet meer mogelijk 
is. “Cliënt en begeleider zoeken samen naar wat 
het meest effectief is. Alleen die gezamenlijke 
zoektocht is al waardevol.”

Meer dan speelgoed

Wilna woont in de Sprank-locatie Jacob 
Marisstraat in Ommen. En daar woont de 
robothond ook tijdelijk. “Ik hou niet van dieren. 
Alleen van vissen”, vertelt Wilna. ”En van de 
nephond; hij is heel zacht. Op mijn werk hebben 
wij een zeehondje. En een cradle. Dat is ook 
leuk”. Wilna werkt in het activiteitencentrum 
van de Baalderborggroep.

Haar persoonlijk begeleider is Heleen Sandink. 
“Je ziet aan Wilna dat de hond haar plezier 
geeft. Ze doet de geluiden van de hond na, ze 
zwaait en lacht naar hem en ze aait hem heel 
lief en knuffelt hem. In het begin vond ze het 
kinderachtig speelgoed. Maar onze andere 
bewoners, zelfs de jongens, gingen er ook mee 
spelen, dus toen was het goed. De jongens 
maken er grapjes over en doen wel heel stoer, 
maar ondertussen zijn ze dol op de hond.”

Verrast

Ruben Andringa is begeleider op Wenwille 
in Drachten en assistent projectleider. “Wij 
zijn verrast door de resultaten. We verwachtten 
wel dat de robothond en -kat zouden zorgen 
voor een gevoel van nabijheid en plezier. 
Maar we zien nu ook hoe deze knuffels de 
contacten stimuleren. Met begeleiders, met 
familie, maar ook met bewoners onderling. Ze 
brengen bewoners bij elkaar en zorgen voor 
interactie in de groep. Dat is een extra positief 
en heel belangrijk effect!” Alle drie de doelen 
(bevordering sociale contacten, zelfstandigheid 
en eigen regie) worden ook bereikt met de 
smartphones, tablets en apps. Dick Post: 
“De cliënt kan zelf bijvoorbeeld kerkdiensten 
beluisteren of de website van zijn hobby vinden. 
En met WhatsApp contact onderhouden 
met medebewoners en familie, en foto’s 
uitwisselen. Natuurlijk werkt deze technologie 
niet voor iedereen. Daarom is er bij Sprank 
de mogelijkheid deze technische middelen te 
lenen van het hoofdkantoor en op locatie uit 
te proberen. We hebben verbazingwekkende 
resultaten gemeten.”

Zelfstandiger

Ruben Andringa legt uit dat het effect van de 
zorgtechnologie daadwerkelijk gemeten wordt 
en dat cliënten aanwijsbare vorderingen maken. 
Zo is er een agenda-app die de cliënt gedurende 
de dag met een signaal steeds herinnert aan zijn 
planning, wat de zelfredzaamheid bevordert. 
Of een ov-app die de cliënt helpt zelfstandig 
gebruik te maken van het openbaar vervoer: zo 
laat gaat de bus, op dat spoor staat de trein, zo 
laat kom je aan. En door het gebruik van tablets 
kan de cliënt zelf informatie opzoeken en is 
hij minder afhankelijk van de begeleiding. Het 
mes snijdt zo aan twee kanten: de cliënt heeft 
baat bij de nieuwe technologie en het spaart 
de begeleiders tijd en dus geld uit. Door de 
bezuinigingen in de zorg is dat geen overbodige 
luxe. “Maar”, benadrukt Ruben Andringa, 
“het is nooit een vervanging van de begeleiding. 
Het menselijk contact blijft altijd nodig.” 

“ Deze apparatuur 
maakt de cliënt 
zelfredzamer”

Robotkat

De CRDL

 Onze zorgtechnologie- 
 producten 

Wilna en de robothond
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4.4  De ruimte die cliënten hebben op
het gebied van eigen regie 

In het kwaliteitsrapport 2017 zijn kansen 
genoemd om de (mede)zeggenschap 
nog verder te optimaliseren. Want door 
medezeggenschap wordt cliënten rechtgedaan, 
hun stem wordt gehoord. In de jaar- en 
zorgplannen is het een belangrijk thema, 
waar ook op gereflecteerd is in de jaarlijkse 
teamreflectie. Daarnaast is er in 2018 gewerkt 
aan de bewustwording van begeleiders 
welke rechten de cliënt heeft als het gaat om 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 

4.4.1 Medezeggenschap

De Cliëntenraad bestaat uit verwanten en 
cliënten. Zij worden vanuit het perspectief 
van de cliënt in een vroeg stadium betrokken 
bij de totstandkoming van besluiten die de 
organisatie aangaan. De cliënten worden 
in de voorbereiding op de vergaderingen 
individueel ondersteund door een cliëntgroeps-
ondersteuner en door de voorzitter en overige 
leden tijdens de vergadering. De Cliëntenraad 
is in 2018 zes keer bijeen geweest. Over de 
onderstaande onderwerpen is advies aan de 
raad van bestuur uitgebracht: 
•  Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
•  Agressiebeleid en agressieprotocol
•  Jaarplan 2018
•  Voordracht sectormanagers
•  Beleid Gegevensbescherming

•  Jaarrekening 2017
•  Faciliteren internet en telefonie op locaties
•  Automatische incasso en aanvullende 

diensten
•  Verzending verkoopfacturen via e-mail
•  Meerjarenbeleidsplan 2019-2022
•  Interne verbouwing Parel-Staete
•  Conceptbegroting 2018

Op verschillende niveaus denken en praten 
cliënten en hun vertegenwoordigers mee. 
De cliënten zelf spreken elkaar in een 
bewoners overleg. Een cliëntgroepsondersteuner 
helpt hierbij, elke groep op hun eigen 
niveau. Zo kunnen cliënten meepraten en 
meebeslissen. Bijvoorbeeld over huisregels 
en andere afspraken over samen wonen in 
een groep. De vragen en opmerkingen uit 
het bewonersoverleg worden besproken in 
het teamoverleg. Het team zorgt voor een 
goed antwoord, een oplossing, en soms een 
vraag terug. Zo kunnen de begeleiders echt 
werk maken van de wensen van de bewoners. 
Bewonersoverleggen worden georganiseerd 
op alle woonlocaties van Sprank, met een 
gemiddelde overlegfrequentie van 5-6 keer per 
jaar. Vorig jaar is het kwaliteitsrapport met de 
cliënten besproken in de bewonersoverleggen. 
Het overleg met verwanten wordt verschillend 
ingevuld en georganiseerd op de locaties. 

Twee voorbeelden van locaties die het 
overleg met verwanten op hun eigen manier 
hebben vormgegeven lees je op pagina 19.

Het huiskameroverleg op De Handpalm 
in Berkel en Rodenrijs

Margot Gelderblom, 
coördinerend begeleider op 
De Handpalm, vertelt dat 
haar team vorig jaar met 
een huiskameroverleg 
is gestart. 

“We merkten dat het lastig was om met de 
verwanten van alle vier groepen op de locatie 
in gesprek te gaan. Want wat voor de één van 
belang is, daar heeft de ander geen mening 
over. Daarom komen we nu als huiskamers bij 
elkaar. Dus alleen de familie van de cliënten 
die in dezelfde groep wonen. En sinds kort 
schuiven de cliënten het eerste half uur ook 
aan. Doordat we nu in een kleine groep praten, 
vinden verwanten het fijner om aanwezig te 
zijn. En zijn ze meer betrokken. Want alles wat 
besproken wordt, gaat over de groep waar hun 
kind of familielid in leeft.” 

Belang van de groep
Gerda van Dooren, moeder van bewoonster 
Mirjam, is blij met dit idee van De Handpalm: 
“In het huiskameroverleg gaat het om het 
belang van de hele groep. Want Mirjam woont 
niet alléén op De Handpalm. Als ouder wil ik 
betrokken blijven. Ik wil meeleven met andere 
ouders. En op de hoogte blijven van wat er 
gebeurt op de locatie. Daarom probeer ik zo 
vaak mogelijk aanwezig te zijn. Er is ook altijd 
een begeleider bij. Zo krijgen wij ook informatie 
van het team en van Sprank. En kunnen de 
begeleiders weer aan hun team vertellen over 
het huiskameroverleg.” 

Even bellen
Leendert Smit is broer van bewoner Gerben. 
Hij denkt en praat ook mee over de zorg op 
De Handpalm: “Ik weet zeker dat de zorg voor 
Gerben verbetert als de begeleiders goed 
contact hebben met de familie. Ik ervaar dat het 
heel goed is als ik geregeld mijn gezicht laat 
zien. Of dat ik even bel. En dat ik beschikbaar 
ben om af en toe mee te gaan naar een 
doktersbezoek. Zo bouw je een band op met 
andere bewoners en begeleiders. Dat helpt om 
met elkaar in gesprek te gaan.”

De verwantenraad van De Rozenhoek 
in Bergschenhoek

Marja van Boven, coördinerend begeleider 
van de Rozenhoek, is positief over de 
samenwerking met de verwantenraad. Deze 
bestaat uit twee personen. 

“Zij organiseren twee keer per jaar een 
verwantenmorgen, die heel goed wordt bezocht 
door familie, cliënten en begeleiders. De 
verwantenraad zit ook bij sollicitatiegesprekken 
en geeft advies, bijvoorbeeld over de 
communicatie met ouders. Door het versturen 
van een nieuwsbrief vier keer per jaar is de 
communicatie met verwanten erg verbeterd! 
Ontmoeting en communicatie zit in kleine 
dingen, bijvoorbeeld dat er elke zaterdag een 
ander familielid mee luncht. Ik ben er echt trots 
op hoe we door goede samenwerking de zorg 
steeds beter kunnen afstemmen op de behoefte 
en wensen van de cliënten.” 

Blij met het vertrouwen
Idith Scheele, zus van bewoonster Caroline, is 
lid van de verwantenraad van De Rozenhoek. 
“Ik ben altijd sterk betrokken geweest op 
Caroline. Samen met een zwager van een 
andere bewoner vormen wij de verwantenraad 
- we zoeken nog een derde verwant. We 
vergaderingen zo’n vier keer per jaar met de 
coördinerend begeleiders van De Rozenhoek. 
Dan bespreken we vaste onderwerpen zoals de 
communicatie tussen ouders en het team, het 
personeelsbestand en de inzet van vrijwilligers, 
maar ook wonen en de financiën. Ik merk dat we 
elkaar goed weten te vinden. Als iets niet goed 
loopt, is de drempel laag om dat te bespreken, 
zowel met het team als met familie.” 

 Uit de praktijk 

De tovertafel
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4.4.2 Vrijheidsbeperking

Stichting Sprank gaat uit van de vrijheid 
van de cliënt om zijn leven vorm te geven. 
Ieder mens heeft recht op een leven dat 
aansluit bij zijn eigen mogelijkheden en 
dromen. De cliënt bepaalt wat belangrijk is 
en heeft zeggenschap over hoe hij zijn leven 
vorm wil geven. Bij Sprank streven onze 
professionals er vervolgens naar om met 
begeleiding en ondersteuning de vrijheid 
van de cliënt te waarborgen. Zij zullen 
alleen onvrijwillige zorg geven als er geen 
alternatieven zijn en er ‘ernstig nadeel’ voor 
de cliënt of zijn woonomgeving voorkomen 
moet worden. Daarbij hanteren we bij Sprank 
de uitgangspunten en richtlijnen uit het 
Sprankdocument Visie en Beleid Bopz  
zie bijlage 2.

Bij situaties waarin sprake is van ‘ernstig 
nadeel’ zullen onze Sprank-professionals 
vanuit hun deskundigheid heel zorgvuldig 
afwegen of er alternatieven mogelijk zijn. Het 
inzetten van vrijheidsbeperking gebeurt in 
afstemming met cliënt, verwanten, begeleider 
en gedragsdeskundige. De vrijheidsbeperkende 
afspraken of maatregelen die in dit multi-
disciplinair overleg worden besproken, 
leggen we vast in het zorgplan. Op deze 
manier kunnen de afspraken of maatregelen 
geëvalueerd en getoetst worden en blijft iedere 
betrokkene kritisch kijken of en op welke 
manier de vrijheidsbeperking eventueel weer 
afgebouwd kan worden. Deze evaluatie vindt 
op cliëntniveau per kwartaal plaats. Het ECD 
is zo ingericht dat eenvoudig aangevinkt kan 
worden welke vrijheidsbeperkende maatregelen 
zijn ingezet, of er sprake is van verzet, wie 
de wettelijke vertegenwoordiger is en wat de 
wettelijke opnamestatus is. Eind 2018 is er 
vanuit de Bopz-commissie actief gestuurd op 
het juist registreren van vrijheidsbeperkende 
maatregelen en afspraken in het ECD. 

Daarnaast wordt elk halfjaar de inzet 
van vrijheidsbeperking, zoals toename/
afname van vrijheidsbeperking en zicht op 
alternatieven, geëvalueerd. Dit gebeurt door de 
ondersteuningsdriehoek (gedragsdeskundige, 
sectormanager en coördinerend begeleider). 
Het gesprek hierover vergroot de bewust-
wording bij onze begeleiders van de rechten die 
de cliënt heeft in geval van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Begeleiders worden periodiek 
geschoold, moreel beraad vindt plaats 

om dilemma’s te bespreken en het thema 
onvrijwillige zorg heeft een plek in de jaarlijkse 
teamreflectie. 

Ook werken we aan een overstijgende analyse 
van vrijheidsbeperkende maatregelen. Wanneer 
onze professionals op de verschillende 
locaties hun aanpak met elkaar vergelijken, 
kunnen ze leren van elkaars bevindingen. Ze 
kunnen vervolgens planmatig werken aan 
het terugdringen van de vrijheidsbeperkende 
maatregelen en het effect daarvan toetsen. 
Het evalueren van de vrijheidsbeperking op 
locatie- en organisatieniveau is in het vierde 
kwartaal van 2018 gestart en wordt in 2019 
verder ontwikkeld. De evaluatie heeft geleid 
tot een reflectie op de nachtzorgbehoefte en 
de bijbehorende systemen. We krijgen meer 
inzicht in waar en hoe nachtzorg wordt ingezet 
en we wegen beter de aspecten veiligheid en 
de autonomie van de cliënt. Uitluisterbewaking 
is een ingrijpende methode en vraagt een 
zorgvuldige afweging vanwege de privacy van 
de cliënt. Vrijheidsbeperkende maatregelen 
op het gebied van uitluisteren worden indien 
mogelijk teruggedrongen. Ook in 2019 blijft dit 
een aandachtspunt. 
 
Vanuit de eisen van de Wet zorg en dwang (Wzd) 
moet Sprank per 1 januari 2020 voldoen aan de 
wet- en regelgeving van deze wet en daarom het 
beleid en de daaruit voortvloeiende werkwijzen 
implementeren. Een multidisciplinaire 
werkgroep, waar onder andere leden van de 
Bopz-commissie zitting in hebben, is in 2018 
gestart om de organisatie voor te bereiden op 
de implementatie van deze nieuwe wet. De wet 
gaat gelden voor alle cliënten van Sprank en 
dus niet alleen voor de erkende Bopz-locaties. 
Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, 
tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of 
onvrijwillige zorg in principe niet mag worden 
toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel 
voor de cliënt of zijn omgeving. De wet gaat uit 
van een bredere definitie van onvrijwillige zorg 
en merkt dat aan als vrijheidsbeperking. Het gaat 
daarbij ook om beperkingen in de keuzevrijheid 
van een cliënt, oftewel de vrijheid van de cliënt 
om zijn/haar eigen leven in te richten. Zaken 
zoals een limiet op het aantal sigaretten dat 
men per dag mag roken, gaan ook gelden als 
vrijheidsbeperking. De samenwerking in de 
Driehoek zal nog belangrijker worden, waarbij 
een moreel beraad kan ondersteunen. In een 
moreel beraad probeer je namelijk samen zicht 
te krijgen op de dilemma’s en zoek je samen naar 

wat goed handelen is in een specifieke situatie. 
De nieuwe wet zal er ook toe leiden dat het 
voorschrijven zonder geldige indicatie van 
psychofarmaca zoals antipsychotica aan mensen 
met een verstandelijke beperking gezien wordt 
als dwang. Het gevolg voor de klinische praktijk 
zal zijn dat de medicatie van de cliënten in 2019 
opnieuw beoordeeld moet worden. 

4.5  Borging van veiligheid in zorg 
en ondersteuning 

In het kwaliteitsrapport 2017 gaven we aan dat 
risicomanagement en het leren van incidenten 
extra aandacht nodig heeft. In 2018 is het 
risicomanagement verder ontwikkeld en 
vormgegeven. Risico’s en beheersmaatregelen 
komen als vast onderdeel terug in het jaarplan 
van ieder(e) afdeling/team. In 2018 is extra 
aandacht in de vorm van beheersmaatregelen 
gegeven aan de kritische processen: Planning 
& control, Bopz, Personeelsmanagement, 
Professionaliteitsbevordering en Verbeter-
processen zoals Meldingen Incidenten Cliënten 
(MIC). In 2018 zijn de MIC- commissie en 
de Geneesmiddelencommissie inhoudelijk 
versterkt door de aanstelling van een eigen 
Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en 
wordt er meer systematisch geanalyseerd. 
Aandachtspunt voor 2019 blijft om meer 
verdieping te brengen in het systematisch 
bewaken, beheersen en verbeteren van de 
veiligheid van de zorg en dit meer te bespreken 
tijdens de teamoverleggen. Hieronder 
beschrijven we de voortgang in 2018 en de 
acties voor 2019. 

4.5.1  Leren van incidenten 
en calamiteiten

Sprank maakt gebruik van de Melding Incidenten 
Cliënten (MIC). MIC-meldingen worden 
ingediend en gemonitord in het ECD. Binnen 
Sprank heerst een positieve meldcultuur. 
De meldingsbereidheid is in 2018 opnieuw 
toegenomen en we zijn ons meer bewust van 
het belang van het melden van incidenten. Ook 
neemt de complexiteit in de zorgvragen toe. 
Eind 2018 is het proces in gang gezet om het 
MIC-protocol te evalueren en te actualiseren. 
Dit zal in de tweede helft van 2019 worden 
afgerond. Daarnaast is de commissie bezig om 
Pluriform nog meer ondersteunend te laten zijn 
aan het maken van analyses op alle niveaus. 

Doel is dat elke medewerker die betrokken is 
bij het primaire proces gegevens kan filteren 
uit Pluriform die behulpzaam zijn bij het 
werk. Leren van incidenten en calamiteiten 
is belangrijk. Want daardoor kan de kwaliteit 
van leven van de cliënten en de kwaliteit van 
werk en werkomstandigheden verbeterd 
worden. Sprank maakt daarbij ook gebruik van 
de onderzoeksmethode ‘PRISMA’. De MIC-
commissie en de Geneesmiddelencommissie 
leveren een actieve en stimulerende bijdrage 
aan de organisatie op het gebied van het 
benutten van de meldingen. Zij maken 
analyses om te komen tot verbeteringen 
die ten goede komen aan de cliënt, de 
medewerker en de organisatie. Daarnaast heeft 
de Geneesmiddelencommissie als doel een 
goede afstemming tussen alle betrokkenen: de 
cliënt (en zijn mantelzorger), arts, apotheker, 
zorgorganisatie en zorgmedewerker. MIC-
meldingen worden, rekening houdend met 
privacy, elke teamvergadering geanalyseerd: wat 
is er gebeurd, hoe kunnen we het voorkomen en 
wat hebben we ervan geleerd? 
In het laatste kwartaal van 2018 zijn vier locaties 
gevraagd om een analyse te maken op het 
risicogebied dat het meest relevant of urgent is. 
Er is een format opgesteld dat als leidraad dient 
bij het maken van een analyse. De analyse geeft 
inzicht in hoe individuele meldingen worden 
opgepakt, de reflectie op de melding en waar nog 
actie op volgt. Daarnaast geeft het ook inzicht 
in patronen op cliëntniveau en/of locatieniveau: 
wat zijn de oorzaken, wat is gedaan om het 
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patroon te doorbreken en welke acties moeten 
nog opgepakt worden? De commissie geeft 
gevraagd en ongevraagd advies. In het laatste 
kwartaal van 2018 heeft een PRISMA-onderzoek 
plaatsgevonden om te analyseren hoe een 
calamiteit heeft kunnen plaatsvinden en hoe 
dit in de toekomst voorkomen kan worden. 
Het belangrijkste leerpunt is om jaarlijks 
functioneringsgesprekken te voeren met een 
goede verslaglegging. 

In 2018 zijn er ruim 45% meer meldingen 
geweest in vergelijking met 2017 (Bron: overzicht 
MIC-meldingen 2017 en 2018, bijlage 3). 

De top vijf in meldingen waren:
1.   Agressie (947)
2.   Medicatie vergeten (348) 
3.   Gedragsproblemen (316) 
4.   Andere medicatiefout (166)
5.   Valincidenten (114)

Agressie/gedragsproblematiek
Meldingen over agressief gedrag/
gedragsproblematiek zijn het meest 
toegenomen. 48% van de meldingen is terug te 
leiden naar vier woongroepen binnen Sprank. 
Onderstaande maatregelen/verbeteringen zijn 
in 2018 bij deze woongroepen ingezet:
•   Eén cliënt is via crisisplaatsing naar een 

externe woonplek verhuisd.
•   Begeleidingsstijlen zijn aangepast dankzij 

goede samenwerking van persoonlijk 
begeleider met gedragsdeskundige, 
waardoor het team dit op een eenduidige 
wijze over kon nemen.

•   Bij complexe situaties participeert 
de gedragsdeskundige direct in de 
cliëntdriehoek en waar nodig schuift de 
sectormanager ook aan. Er is aandacht 
voor de vraag of de woonomgeving nog 
voldoende aansluit bij de hulpvraag. 

•  Er is goede afstemming in 
de ondersteunende Driehoek 
(gedragsdeskundige, coördinerend 
begeleider en sectormanager) met het oog 
op het team, vooral bij wisselingen binnen 
teams. Wat heeft het team nodig op het 
terrein van scholing en nabijheid? 

Sprank gaat in de eerste helft van 2019 
reflecteren op casussen en onderzoekt of er 
patronen te ontdekken zijn in de meldingen. 
Indien nodig wordt er een PRISMA-onderzoek 
ingezet. Zijn het op zichzelf staande situaties of 
zien we verbanden? Wat kunnen we daarvan 

leren om het in de toekomst te voorkomen? 
In de evaluatie op cliëntniveau, locatieniveau 
en organisatieniveau wordt gecheckt hoe 
agressie en de inzet van vrijheidsbeperkende 
maatregelen elkaar beïnvloeden: waar 
zijn maatregelen behulpzaam en wanneer 
juist niet? De MIC-commissie en de Bopz-
commissie stemmen af op welke wijze dit 
systematisch uitgevraagd kan worden. Op 
basis van de evaluaties en analyses worden 
verbetervoorstellen of ontwikkeldoelen 
opgesteld. 

Medicatie
Meldingen rondom medicatie zijn toegenomen 
met 42%. 40% van de meldingen zijn terug te 
leiden naar vijf woongroepen van Sprank. De 
oorzaken van de stijging zijn verschillend: bij 
een tweetal woongroepen is er bijvoorbeeld 
meer nadruk gelegd op het belang van melden, 
spelen wisselingen in het team mee en hebben 
cliënten medicatie in eigen beheer gekregen. 
Onderstaande maatregelen/verbeteringen zijn 
in 2018 ingezet:
•   Het onderwerp medicatie moet ten 

minste twee keer per jaar op de agenda 
van een teamvergadering staan. De 
medicijnverantwoordelijke kan dan zaken 
aan de orde stellen, reflecteren en aan het 
team feedback geven rond veilige principes 
in de medicatieketen.

•   De jaarlijkse evaluatie met huisarts en 
apotheker (periodieke medicatiecontrole) 
moet op alle woningen opgepakt worden.

Actiepunten voor 2019:
•   Medicatie in eigen beheer: er zijn veel 

cliënten die medicatie in eigen beheer 
hebben. Daar waar cliënten dat kunnen, 
moet Sprank dat stimuleren. Er moet 
kritisch worden gekeken naar hoe 
handelingsbekwaam cliënten op dit gebied 
zijn. Begrijpen ze wat ze slikken en wat 
er gebeurt wanneer ze zich niet aan de 
voorschriften houden? Kunnen ze dat 
overzien? Hoe kunnen begeleiders dit op de 
juiste manier begeleiden?

•   Hoe om te gaan met medicatiefouten: de 
veilige principes in de medicatieketen 
moeten goed worden nageleefd. Als er 
fouten gemaakt worden, wat zijn dan de 
vervolgstappen? 

•   Het gebruik van de Medimo-app: 
onderzoeken of deze technologie een 
goed hulpmiddel is om het aftekenen van 
medicatie te bevorderen.

•   Het aantrekken van een apotheker voor  
de geneesmiddelencommissie.

•   Uitgezocht wordt of het overgaan naar  
een landelijke apotheker in gang gezet  
moet worden.

•   Samenwerking/verbinding met  
de verpleegkundige vakgroep en  
MIC-commissie.

4.5.2 Risicomanagement  

Sprank ziet risicomanagement als een 
belangrijk hulpmiddel om te kunnen sturen 
op de kritische processen. Sprank heeft 24 
kritische processen benoemd op vijf gebieden: 
managementprocessen, zorgprocessen, 
ondersteunende processen, verbeterprocessen 
en het governance-proces. 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. 
Zoals gezegd is er in 2018 extra aandacht 
gegeven aan de kritische processen in de 
vorm van beheersmaatregelen: Planning 
& control, Personeelsmanagement, 
Professionaliteitsbevordering en 
Verbeterprocessen zoals de MIC-meldingen, 
die ook in dit rapport beschreven zijn, 
en de regels in de Wet Bopz. Het proces 
Gegevensbescherming met als doel om te 
voldoen aan de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en het 
governance-proces zijn als nieuwe kritische 
processen toegevoegd. Elk kritisch proces met 
bijbehorende documenten wordt eens per twee 
jaar in het beleidsoverleg besproken. Daarnaast 
zijn de risico’s en beheersmaatregelen 
onderdeel van het jaarplan en worden ze in de 
voortgang gemonitord. 
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Grietj e Vos woonde 27 jaar in een flat in het 
centrum van Hardenberg. Soms was dat haar 
te stil. Ze had ook meer begeleiding nodig. “Sinds 
zeven maanden woon ik op De Pinksterbloem, 
een nieuwe etage bij De Lichtboei in Hardenberg,” 
vertelt Grietj e. Grietj e woont daar zelfstandig 
met groepsbegeleiding, samen met drie 
huisgenoten. 

Grietje Vos
Grietj e: “Ik had altijd gedacht 
dat ik mijn hele leven op 
de flat zou wonen. Het 
was voor mij echt even 
slikken toen ik na 27 jaar 
moest verhuizen. Maar 
het is bij De Lichtboei veel 

fijner en gezelliger. Ik heb hier aanspraak met 
medebewoners en begeleiders. Ik ben graag in 
onze gemeenschappelijk woonkamer. Om te 
kletsen, samen te eten en tv te kijken. En wist je 
dat ik een van de begeleiders al kende voordat 
ik hier kwam wonen? Nienke is al ruim vijf jaar 
mijn vaste ambulante begeleider. Elke werkdag 
is zij of een van de andere begeleiders een 
paar uur aanwezig. Zij helpen bijvoorbeeld bij 
de boodschappen, koken, strijken, regelzaken 
en financiën. Handig en gezellig. Van Nienke 
heb ik geleerd hoe ik mobiel moet bellen. Zo 
kan ik elke avond mijn moeder even bellen 
en ben ik bereikbaar als ik op pad ga. Met de 
taxi naar mijn broer Chris bijvoorbeeld, in 
Amersfoort. Het is jammer dat hij zo ver weg 
woont maar hij is erg lief en regelt veel. We 
bellen regelmatig en hij heeft met de verhuizing 
ook veel geholpen. Mijn moeder woont gelukkig 
dichterbij, op tien minuten fietsen. Elke 
maandag ga ik bij haar langs en eens in de twee 
weken op zaterdag. Dan drinken we koffie, eten 
we samen en lopen we over de markt. En ieder 
jaar gaan we samen een week op vakantie.”

Mevrouw Vos-Jonker, 
moeder van Grietje

“Grietj e is samen met 
haar vijf jaar jongere 
broer Chris opgegroeid in 
de provincie Groningen. 
Daar kenden ze nog geen 
ambulante begeleiding, 

in Hardenberg wel. Hier woont ook familie, 
dat maakte de keuze gemakkelijker. Daarom 
verhuisde Grietj e in 1990 naar Hardenberg. 
Mijn man en ik volgden een jaar later. Inmiddels 
ben ik een dagje ouder en mijn man leeft 
niet meer. Het geeft me rust nu ik weet dat 
Grietj e goede begeleiding krijgt. Ze heeft het 
hier naar haar zin en woont gelukkig nog 
steeds dicht bij me. We bellen elke avond. Het 
contact met de begeleiders is hier goed en 
laagdrempelig. Nienke en Grietj e komen af en 
toe koffiedrinken. Dan praten we bij over de 
zorg die Grietj e krijgt en nodig heeft. Mocht 
er eerder wat zijn, dan stemmen we 
dat telefonisch af. Gelukkig helpt mijn zoon 
Grietj e bij alle regelzaken en financiën. 
Hij heeft hierover regelmatig contact met 
Nienke en houdt mij op de hoogte. Het is fijn 
om zo samen de zorg af te stemmen.”

Nienke Kelder 
ambulant begeleider/
groepsbegeleider

Nienke werkt al bijna 24 jaar 
bij Sprank, op verschillende 
locaties. Voordat Sprank 
de zorgdriehoek (cliënt-
familie-zorg) introduceerde, 
vond Nienke het betrekken 
van familie al heel 

belangrijk. “Ouders, broers en zussen kennen 
hun dierbare het best. Door te investeren in de 
zorgdriehoek voorkom je problemen. 
Als zorgprofessional kun je van alles vinden 
en denken, maar als je de familie niet serieus 
neemt kun je niet de juiste zorg bieden. 
En je moet je realiseren wat het betekent 
voor familie: het is nooit gemakkelijk om 
de zorg voor je kind, broer of zus voor een 
deel los te laten. De relatie tussen Grietj e 
en haar moeder is zo symbiotisch en sterk. 
Dat vind ik mooi en dat moet zo blijven. 
Moeder heeft de zorgzame rol, haar broer 
de zakelijke. Een mooie verdeling. Doordat 
we hen bij de zorg betrekken, halen we er 
op alle fronten het beste uit. Dat maakt 
het voor hen ook makkelijker om ons Grietj e 
toe te vertrouwen.”

5. Reflectie op samenwerking Samenwerking in de Driehoek 
In het kwaliteitsrapport 2017 is aangegeven 
dat Sprank onderzoekt waar samenwerking 
mogelijk is met andere organisaties in de 
plaatsen waar we plannen hebben tot het 
openen van een nieuwe locatie. De geopende 
locatie Stavoren in Bunschoten is een mooi 
voorbeeld van samenwerking met Zorg- en 
Wooncentrum De Haven. Doordat we op 
hetzelfde terrein zijn gehuisvest, kunnen 
we gebruik maken van elkaars diensten. 
Sprank als kleine organisatie werkt samen 
met zorgpartners waar dat relevant is en 
meerwaarde heeft, met behoud van eigen 
identiteit. In 2019 gaan we verder om de huidige 
samenwerkingspartners inzichtelijk te maken 
per locatie en voor Sprank als geheel, met het 
oog op het versterken en uitbreiden van de 
relaties die er nu al zijn.

5.1 Samenwerken in de Driehoek

Vanuit de Driehoekskunde zijn we ons ervan 
bewust dat verwanten een belangrijke bijdrage 
leveren aan het welzijn van onze cliënten. Waar 
het kan, betrekken we verwanten actief bij de 
zorg voor hun familielid. Samen kunnen we 
meer betekenen voor de cliënt.

Uitdagingen blijven er ook: de verwachtingen 
van verwanten kunnen wij lang niet altijd 
waarmaken: soms is dat een kwestie van 
tijd (voor de zorg staat een aantal uren), veel 
vaker gaat het over de complexiteit die leven 
met beperkingen meebrengt: dat leidt dan 
tot een verschillende zienswijze op wat een 
cliënt (aan)kan of wat Sprank kan bieden. Over 
de samenwerking in de Driehoek cliënten-
vertegenwoordigers-begeleiders zijn de 
cliënten evenals de vertegenwoordigers heel 
tevreden/positief. 79% van de bewoners 
is tevreden over de samenwerking met 
verwant en begeleider en 80% van de 
vertegenwoordigers ervaart de samenwerking 
in de Driehoek als een meerwaarde voor de 
cliënt (Bron: CTO wonen december 2017, 
Buntinx). De gefaseerde invoering van het 
Cliëntportaal in 2019 zal de samenwerking in 
de Driehoek en snelle communicatie nog meer 
versterken. Vanuit de goede relatie in de 

Driehoek kan Sprank het informele netwerk/
verwanten en het lokale netwerk betrekken bij 
het leveren van de juiste zorg voor de cliënt. 

De kwaliteit van de relatie tussen medewerker 
en cliënt/familie/netwerk is een belangrijk 
thema geweest in de teamreflecties die 
gehouden zijn in 2018. De drie belangrijkste 
thema’s en dilemma’s waarop gereflecteerd is 
en die indien van toepassing, terugkomen in de 
jaarplannen van de teams, zijn: 

1. Cliënt
•  Privacy cliënt. Wel of niet rapporteren aan 

ouders op verzoek van de cliënt. 
•  Concreter rapporteren. Elkaar erop 

aanspreken/elkaar versterken.
•  Informatie van cliënt meer via persoonlijk 

begeleider laten verlopen. Ervoor zorgen 
dat specifieke informatie voor het hele team 
beschikbaar is. 

•  Reflectie op rollen in communicatie richting 
de cliënt. Welke rol is effectief en welke niet?

•  Bejegening cliënt bij keuzes maken. Soms 
cliënt meer tijd geven om na te denken. 

•  Krijgen alle cliënten ‘gelijke’ aandacht en 
begeleiding? Of vooral degene die het 
meest mondig/eisend is? Raakt niemand 
ondergesneeuwd? 

2.  Samenwerking tussen begeleiders wonen – 
dagbesteding

•  Goede afstemming op begeleidingsplan.
•  Gewenste aanwezigheid van 

dagbestedingscollega bij zorgplan-
bespreking Wonen.

3. Familie/netwerk
•  Afspraken in zorgplan voor doorgaande lijn, 

ook met ouders.
•  Luisteren naar elkaar.
•  Eerlijk vertellen over het ‘waarom’.
•  Meer contact met netwerk van de cliënt.
•  Plaats in de Driehoek beter positioneren, 

zowel van begeleider als van de verwant.
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maatj e Niek Jetten.

Hans van Dijk (58) is cliënt van Sprank en 
woont in een mooi en licht appartement in 
Hart van Vathorst. Hij heeft een schitterend 
uitzicht over de stad Amersfoort. Hans 
werkt vier dagen bij de HEMA, niet ver van 
zijn appartement vandaan. Hij wilde graag 
contact met een maa� e en dat is Niek Jetten 
(65) geworden. 

Met een innemende glimlach nodigt Hans ons 
uit in zijn woning. Hij zet een pot thee en we 
nemen plaats aan de eettafel, waaraan Niek en 
hij al vele uurtj es hebben doorgebracht. 
Hans en Niek ontmoeten elkaar om de veertien 
dagen. Als het mooi weer is, gaan ze graag 
samen fietsen. Ze zijn bijvoorbeeld naar Nijkerk 
gereden, richting Achterveld en ook naar 
Spakenburg. “Daar pakken we dan een terrasje, 
drinken koffie en eten een broodje.”

Niek doet ook vrijwilligerswerk in de 
bakkerij van Hart van Vathorst. Tijdens een 
vrijwilligersavond kwam de vraag om maatj e 
bij Sprank te worden. “Stel, je woont hier, zoals 
Hans, dan is het best lastig iets in je eentj e 
te organiseren. Als maatj e bied je bewoners 
kansen die ze normaal niet hebben.”
Als het weer niet zo uitnodigt om te fietsen, 
gaan Hans en Niek samen koken en eten. 

Hans houdt zelf erg van kokkerellen. Hij kan 
maaltijden uit de keuken van Hart van Vathorst 
krijgen, maar hij vindt stiekem dat hij zelf veel 
lekkerder kan koken. 

Als Niek komt, zoeken ze samen eerst op de 
iPad een recept uit voor die avond. Dan gaan 
ze naar de Albert Heijn om de benodigde 
boodschappen te doen. En vervolgens gaan ze 
aan de slag in de kleine keuken van Hans. 
“De eerste keer hebben we andijviestamppot 
met spekjes gegeten”, herinnert Hans zich nog 
goed. Maar eigenlijk willen de twee veel liever 
iets avontuurlijkers, dus ze hebben al een keer 
couscous gemaakt en op het verlanglijstj e van 
Hans staat nu paella. 

“Het is gezellig om samen te eten”, zegt Niek. 
“Hans is altijd geïnteresseerd in het nieuws. 
‘Het gaat niet zo best met Blokker’, zegt hij dan. 
En vervolgens zoeken we samen op de iPad 
wat bijvoorbeeld Wikipedia daarover te melden 
heeft.” Niek weet hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn, maar ook dat mensen soms een drempel 
ervaren om maatj e te worden. “De bewoners 
hier zijn anders, ja, bijzonder. Maar ik vind het 
zelf heel fijn om samen iets te ondernemen. 
En leuk om de ander te laten lachen. Dat geeft 
mij ook plezier.”

5.2 Informeel netwerk van de cliënt

Bij Sprank zijn we met recht dankbaar voor en 
trots op het groot aantal vrijwilligers waar we 
een beroep op kunnen doen. Een christelijke 
identiteit motiveert mensen dat ze omzien 
naar hun kwetsbare naasten en dat ervaren we 
bij Sprank. Onze professionals op de locaties 
realiseren zich dat een vrijwilliger zich gezien 
moet weten en zijn zich ervan bewust dat 
vrijwilligers aandacht verdienen, willen ze 
betrokken blijven. Dat kost tijd en inzet van 
begeleiders. Soms is het informele netwerk 
kwetsbaar, in die zin dat het moeite kan kosten 
specifieke vrijwilligers te vinden of vast te 
houden. Dat komt doordat minder mensen 
dan voorheen zich voor lange tijd kunnen en 
willen verbinden. Daar moeten we bij Sprank 
op inspelen nu het huidige bestand vrijwilligers 
vergrijst. Er is een groot aantal vrijwilligers 
vanuit de plaatselijke kerken actief betrokken 
bij de locaties. Gemiddeld genomen is er 1,6 
vrijwilliger beschikbaar per wooncliënt. Een 
hoge score, waar wij bij Sprank uiteraard 
dankbaar voor zijn.

5.3 Lokale samenwerking

Sprank heeft in 2018 actief ingezet op 
samenwerking als een betrouwbare en actieve 
partner. Een voorbeeld is de participatie in het 
overleg met zorgorganisaties en gemeenten 
in het aardbevingsgebied. Daar werkt Sprank 
samen aan het toekomstig beleid op zorg en 
wonen in die regionale omgeving. Ook door 
middel van activiteiten als ‘NL Doet’ en de 
‘Dag van de Zorg’ wordt de omgeving concreet 
betrokken bij de locaties van Sprank. In de 
praktijk wordt er wisselend gedacht over de 
effectiviteit van dit soort activiteiten. Locaties 

zijn zich er meestal van bewust dat een 
goed contact met de burgerlijke en kerkelijke 
gemeente van groot belang is. Daar zit meteen 
ook het risico: in het leven van alledag ontstaan 
soms fricties over bijvoorbeeld vervoer naar 
de kerk of over de houding van de plaatselijke 
huisarts. In diverse jaarplannen is terug te 
lezen dat er proactief gezocht wordt naar een 
goede relatie met huisartsen, therapeuten, 
Arts Verstandelijk Gehandicapten, apotheek, 
brandweer, politie en andere betrokkenen 
binnen de woonplaats. Er vindt samenwerking 
en een jaarlijkse evaluatie plaats op het 
gebied van nachtzorg tussen Sprank en 
andere zorgaanbieders. Ook bestaat er een 
heel aantal samenwerkingsrelaties tussen 
gedragsdeskundigen en externe professionals 
die waardevol zijn. Multidisciplinair vergaderen 
draagt dikwijls bij aan goede zorg. 

Sprank zet ook in op innovatie (lees: 
voortgaande digitalisering) en ontwikkeling, 
zodat administratieve processen efficiënter 
worden en de zorgverlening door middel 
van zorgtechnologie gemakkelijker en 
veiliger wordt.

Doelstellingen 2019
•  In 2019 wordt de betrokkenheid van Sprank 

op samenwerkingspartners in beeld gebracht 
door middel van een stakeholdersanalyse. 

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

•  In 2018 is een start gemaakt met 
leveranciersbeoordelingen, in 2019 wordt dit 
verder opgepakt. We richten ons hierbij op 
de voor Sprank belangrijkste leveranciers. 

 Als maatje bied je bewoners 
 kansen die ze normaal 
 niet hebben 
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Samenwerking met Bartiméus

Een zwarte sticker op het lichtknopje en 
rode kopjes in plaats van grijze: simpele 
aanpassingen die het leven van een 
slechtziend persoon gemakkelijker maken. 
Wendy Potze, ambulant begeleider voor 
Sprank bij Bartiméus, geeft advies en vertelt 
enthousiast: “Ik hoor vaak: Dit hadden we veel 
eerder moeten doen!”

Bij Bartiméus werken gespecialiseerde 
medewerkers voor mensen met een verstandelijk 
beperking én een visuele beperking. Ze geven 
begeleiding aan bewoners en voorlichting aan 
begeleiders van Sprank. Welke invloed heeft het 
op wonen, dagbesteding, hobby’s en gedrag als 
mensen niet goed kunnen zien? Het leukste vindt 
Wendy de ervaringsles. “Begeleiders krijgen een 
ervaringsbril op, om als het ware te kijken door 
de bril van een slechtziende. Ze krijgen allerlei 
opdrachten, zoals koffie inschenken of kleuren. 
Dat helpt om de bewoner goed te begrijpen. 
Na zo’n les hebben ze bijvoorbeeld geleerd dat 
het belangrijk is om alles op dezelfde plek terug 
te leggen in de koelkast. Of dat je doorzichtige 
drinkglazen beter kunt vervangen door glazen 
met een kleurtj e.”

De ondersteuning is kortdurend. Wendy loopt 
een tijdje mee, geeft tips, en daarna kan de 
cliënt het weer alleen. “Een veelgehoorde klacht 
is vermoeidheid. Ik kan dan meekijken naar 
bijvoorbeeld de verlichting in de woning en 
de dagindeling van de cliënt.” Bewoner Mareie 
Doorn is blij met de begeleiding door Wendy. 
“Mijn hobby’s zijn borduren, schilderen, en 
nog veel meer. Ik maak nu een tafelkleed voor 
de groep. Als ik te lang borduur, worden mijn 
ogen moe. Dus heb ik geleerd om de timer 
te zetten op 30 minuten. Dan ga ik even wat 
anders doen.” Wat Wendy opvalt bij Sprank 
is de vriendelijkheid en de samenwerking 
met ouders en familie: “De betrokkenheid van 
ouders is groot. Ik hoop dat meer ouders ons 
weten te vinden. Dat kan heel eenvoudig via een 
begeleider van Sprank. De zorg van Bartiméus 
wordt vergoed vanuit de basisverzekering van 
de zorgverzekering. Met een paar aanpassingen 
kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren. Dat 
gun ik iedereen.”

In het kwaliteitsrapport 2017 is het doel 
genoemd om deskundigheidsbevordering 
en reflectie in 2018 blijvend in te zetten en 
te verbeteren. Zo willen we bij Sprank de 
kwaliteit van de zorg borgen. Het leren geven 
van feedback heeft in veel teams de nodige 
aandacht gekregen. Teams hebben meer eigen 
regie over het scholingsplan gekregen en 
hebben informatie om op financiën te sturen. 
Daarnaast is in 2018 de basis verder op orde 
gebracht met als doel dat er gewerkt wordt 
vanuit duidelijke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Hieronder beschrijven 
we de voortgang in 2018 en de acties voor 2019.

6.1 Medewerkerstevredenheids-
 onderzoek 2018

In 2018 is er een medewerkerstevredenheid-
sonderzoek (MTO) gehouden. De locaties 
hebben een eigen rapportage ontvangen en 
hebben de actiepunten opgenomen in hun 
jaarplan. Daarnaast is het jaarplan van HRM en 
de daarin opgenomen acties te relateren aan de 
uitkomsten van het MTO. 

De tevredenheid van de medewerkers was in 
2018 een 7,4. De medewerkerstevredenheid 
is gemiddeld 0,3% hoger dan het 
branchegemiddelde. De bevlogenheid is 
gestegen, evenals de betrokkenheid. Op 
deze laatste twee onderdelen scoort Sprank 
beter dan andere organisaties binnen de 
sector. Medewerkers zijn het meest tevreden 
over de christelijke identiteit van Sprank, de 
cliëntgerichtheid en het onderdeel zijn 

van de organisatie. Aandachtspunten 
zijn: de samenwerking tussen teams, de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de werkdruk. 
(Bron: medewerkerstevredenheidsonderzoek 
Effectory, 2018). Het aandachtspunt 
‘samenwerking tussen teams’ uit het MTO is in 
januari 2019 al opgepakt door het organiseren 
van de ‘Sprankdagen’. Doel hiervan was 
verbinding maken met zowel het hoofdkantoor 
als tussen collega’s van verschillende locaties. 
Tijdens deze Sprankdagen is veel kwalitatieve 
informatie opgehaald. Met de uitkomsten 
hiervan, gecombineerd met alle open 
opmerkingen uit het MTO 2018, gaat Sprank in 
2019 verder aan de slag. 
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van Wendy. 
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6.2 Teamreflectie

Het doel van een teamreflectie is de kwaliteit 
van werken bespreken en verbeteren. En ook 
om meer oog te hebben voor de bedoeling 
van de cliënt en het werk: “Wat is de wens of 
het verlangen van de cliënten?” Of, zoals een 
team het verwoordde: “Het uitgangspunt is de 
droom van de cliënt, dat waar de ogen van gaan 
glimmen”. Het team van sectormanagers en alle 
zorgteams hebben in 2018 een teamreflectie 
uitgevoerd. Ze kijken er positief op terug. 

“Mooie manier om elkaar beter te leren kennen 
en tips en successen met elkaar te delen.”

“Het maakt ons bewust van hoe en waar we 
mee bezig zijn.”

Ruim de helft van de teams heeft gekozen voor 
het bordspel ‘Onze cirkel’ (27). Gevolgd door het 
moreel beraad (18) en intervisie (8). 
Tijdens het bordspel ‘Onze cirkel’ is er 
gereflecteerd door het team op stellingen. 
Onderstaand volgen hiervan voorbeelden:
•  “Ik lever weleens onvrijwillige zorg in het 

belang van de cliënt.”
•  “Iedere cliënt heeft recht op gevaar.”
•  “De wensen van ouders/contactpersonen  

zijn voor mij even belangrijk als die van  
de cliënt.”

•   “Wanneer een cliënt een wens heeft, zeggen 
wij nooit ‘nee’.”

•  “Ik vind dat cliënten gezond moeten eten  
en leven.”

•  “Ik ben op de hoogte van alle 
veiligheidsrisico’s die bij onze cliënten 
beschreven staan en handel hiernaar.”

•  “Onze teamrollen vullen elkaar altijd  
goed aan.”

•   “Het geven van feedback is binnen ons team 
vanzelfsprekend.”

Het moreel beraad is door achttien teams 
uitgevoerd met als doel om in een gesprek 
samen te zoeken naar wat goed handelen is in 
een specifieke situatie. Voor een aantal teams 
was het een tweede teamreflectie, gericht op 
een individuele cliëntsituatie waarin een morele 
vraag/een moreel dilemma centraal stond. 

De verbeterpunten/afspraken die tijdens de 
teamreflectie in 2017 zijn gemaakt, zijn in 
2018 door twintig teams opgepakt. 26 teams 
hebben in 2018 voor het eerst een teamreflectie 
gedaan. In onderstaande tabel een overzicht. 
Het bespreken van de teamreflectie samen met 
een gedragsdeskundige en/of sectormanager 
is door zeven teams gedaan en door vijftien 
teams ingepland. 28 teams geven aan het nog 
niet ingepland te hebben. Het spiegelen op 
de teamreflectie is een aandachtspunt voor 
2019. Alle teams zijn positief over de afspraak 
om minimaal één keer per jaar in het team 
een reflectie uit te voeren. De resultaten uit de 
reflecties leveren concrete verbeterpunten op 
die veelal worden vastgelegd in de jaarplannen 
van de teams. 

De grootste kwaliteitsslag die we als team 
kunnen maken:

“Een van die punten is de communicatie onder 
elkaar. Nu gebeurt het soms dat dingen niet 
goed overgedragen of opgepakt worden, dan 
worden er fouten gemaakt en heeft een collega 

die erna werkt er last van. We kunnen dus 
met elkaar beter communiceren, opschrijven 
wat wel en niet is gedaan van de agenda. 
En als ouders afspraken doorgeven, meteen 
wegzetten in de agenda of mailen naar de 
persoonlijk begeleider van de desbetreffende 
cliënt. Ook kwam naar voren dat we meer de 
plek van professional mogen innemen.  
We kunnen hierop feedback geven aan elkaar, 
van elkaar kunnen we heel veel leren.”

“Zorgen dat de zorgplannen op orde zijn en 
kennis met elkaar delen.”

“In beeld brengen van elkaars kwaliteiten doet 
recht aan alle personen en is de basis in het 
geven van feedback. En dat is weer de basis 
voor het geven van goede zorg.“

6.3 Reflectie op zelforganisatie

In 2018 hebben we bij Sprank gekozen voor 
zelforganisatie in plaats van zelfsturing. 
Concreet betekent dit dat er per team 
duidelijke kaders worden afgesproken met de 
verantwoordelijk sectormanager. Daarbij
geeft elk team in een op maat geformuleerd 
jaarplan aan wat het in het betreffende jaar 
voor zich ziet aan uitdagingen en gewenste 
resultaten. Ook de risico’s en beperkingen 
worden benoemd. Zelfsturing laat dus de 
kaders over aan de teams, maar bij Sprank zijn 
we ervan overtuigd dat het goed is om van 
bovenaf te formuleren wat we onder goede zorg 
verstaan. Pas dan kan er sprake zijn van een 
gezamenlijk fundament en gezamenlijke taal 
als uitgangspunt voor het handelen van teams. 
Om vervolgens zelf daadwerkelijk (financieel) te 
kunnen sturen, hebben teams in het najaar van 
2018 een overzichtelijk dasboard gekregen. Dat 
dashboard zal in de loop van de tijd uitgebreid 
kunnen worden.

Een belangrijk onderdeel van het jaarplan 
is teamontwikkeling. Goede zorg voor de 
individuele cliënt staat of valt met een 
goed werkend team. Duidelijke rol- en 
taakomschrijving en een aanvaardbare 
werkdruk dragen daartoe bij. Vrijwel alle teams 
zijn er trots op dat ze op elkaar betrokken 
zijn, bereid zijn iets voor een collega over te 
hebben en samen te staan voor de uitdaging 
om cliënten op betekenisvolle wijze zorg te 
verlenen. De uitdagingen voor de teams: het 
ECD goed ingevuld krijgen, op de juiste wijze 

rapporteren, samen tijd te nemen voor reflectie 
en feedback en het bespreekbaar maken 
van moeilijke issues. De sectormanagers, 
gedragsdeskundigen en medewerkers vanuit 
afdeling HRM hebben de teams in 2018 actief 
ondersteund. Dit krijgt blijvende aandacht  
in 2019. 

In 2018 is de basis verder op orde gebracht 
met als doel dat er gewerkt wordt vanuit 
duidelijke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Er zijn verschillende 
functiebeschrijvingen geïmplementeerd 
en indien nodig zijn bestaande functie-
beschrijvingen geactualiseerd. Ook 
lag de focus op het organiseren van 
functioneringsgesprekken. Niet als doel op 
zich, maar omdat Sprank wil zorgen voor 
een gezonde en veilige werkomgeving. 
Daaronder verstaan we dat medewerkers 
worden gewaardeerd, ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen, als mens en als professional, en 
dat er ruimte is voor reflectie. Er hebben in 2018 
functioneringsgesprekken plaatsgevonden, 
individueel of in teamverband. Desondanks 
heeft nog niet iedere medewerker of elk team 
een gesprek gehad. Er wordt nadrukkelijk op 
gestuurd dat elke medewerker voor juli 2019 
een functioneringsgesprek heeft gehad. 

In 2019 zal in het huidige HRM-systeem 
een nieuwe module worden toegevoegd 
(Performancemanager) waardoor de 
gesprekscyclus rondom functioneren wordt 
ingericht. Daarnaast geeft deze module 
ook mogelijkheden om naar aanleiding van 
de functioneringsgesprekken analyses op 
organisatieniveau te maken. 

Antwoord Antwoorden  Ratio

N.v.t., afgelopen kalenderjaar geen teamreflectie uitgevoerd 26 53,1 %

Allemaal door ons team opgepakt 9 18,4 %

Deels door ons team opgepakt 11 22,4 %

Niet door ons team opgepakt, omdat… 3 6,1 %

 bordspel 
‘Onze cirkel’
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6.4 Scholing en toerusting

Binnen Sprank wordt 2,5% van de loonsom 
gereserveerd voor opleidingen. Vanuit 
de cao is de standaard 2%. Voor 2019 is 
het beleid opnieuw vastgesteld: er is een 
opleidingsjaarplan 2019 gemaakt, waarbij 
Sprank uitgaat van gelijke kansen voor elke 
medewerker en waarbij verplichte scholingen 
niet de vrije scholingsruimte belasten. 
Centraal worden er verplichte scholingen 
georganiseerd, zoals training rondom bhv, 
medicatie en Driehoekskunde. Er wordt actief 
op gestuurd dat iedere nieuwe medewerker 
deze laatstgenoemde training krijgt. Ook wordt 
er actief ingetekend op herhalingstrainingen 
Driehoekskunde, waarbij casuïstiek wordt 
besproken. Daartoe is in 2018 een extra interne 
trainer geworven. 

Naast de verplichte scholing kunnen teams de 
door hun gewenste deskundigheidsbevordering 
naar behoefte aanvullen. Op vijf aandachts-
gebieden (jeugd/LVB, ouderenzorg, gedrags-
intensief, zorgintensief en autisme) geeft 
een gedragsdeskundige training. Daarin 
worden door Sprank gehanteerde methodes 
aangeboden die aansluiten bij de doelgroep 
van de kenniskring. Door scholing, intervisie, 
kennisdeling (onder andere in de community op 
het intranet) wordt de professionalisering van 
de medewerkers bevorderd. 

In 2019 gaan we bij Sprank ook de module 
Opleidingsmanager implementeren. Vanaf 
dat moment zijn alle gevolgde opleidingen 

van medewerkers inzichtelijk en krijgen 
medewerkers een signaal als bijscholing nodig 
is op basis van vooraf gestelde termijnen. 
In 2018 zijn de externe medicatietrainingen 
geëvalueerd. Op dit moment worden niet 
alle intern gegeven trainingen structureel 
geëvalueerd. In 2019 zal HRM ervoor zorgen 
dat dit gebeurt bij alle intern georganiseerde 
opleidingsactiviteiten. Ook zal HRM een proces 
uitwerken voor het laten beoordelen van 
externe trainingen die georganiseerd worden 
door de locaties zelf. De uitkomsten worden 
meegenomen in gesprekken met de trainers 
en bij de doorontwikkeling van de trainingen. 
We verwachten dat we de interne evaluaties 
vanuit het nieuwe leermanagementsysteem 
kunnen oppakken. 

In 2018 is voor een aantal coördinerend 
begeleiders gestart met een interne opleiding 
Operationeel Management, gericht op 
operationeel zorgmanagement en (kwaliteit)
kennisverdieping. Daarnaast volgde in 2018 een 
groot aantal medewerkers BBL-opleidingen 
(opscholing), mede aangejaagd door de 
subsidiemogelijkheden binnen Sectorplan 
Plus. Ook is Sprank gestart met het werven van 
leerling-werknemers, veelal zij-instromers. 
In 2018 zijn dertien leerling-werknemers 
aangenomen. In 2019 gaat Sprank opnieuw 
werven. Deze leerling-werknemers volgen 
allemaal een BBL-opleiding op een ROC en 
hebben bij Sprank een contract van minimaal 
24 uur gekregen.

Gea Zweers:
‘Als ik thuiskom heb ik een big smile 
op mijn gezicht’

Na achttien jaar werken bij een supermarkt heeft Gea nu een baan op 
Vlasakkerstaete in Hardenberg. “Een droomplek!” Ze leert het vak in de 
praktijk en gaat een dag per week naar school, via een BBL-traject. “Ik 
kan hier m’n zorgzaamheid laten zien. Mijn collega’s zijn open en ik krijg 
eerlijke feedback. En ook heel belangrijk: we hebben veel lol samen!”

Bij Stichting Sprank hebben we ons in 2018 
weer met veel betrokkenheid ingezet voor de 
zorg aan onze cliënten, zowel ambulant als op 
de 29 locaties. Terugblikkend op 2018 was het 
een jaar waarin onze organisatie focuste op ‘de 
basis op orde’. De aspecten van de organisatie 
die aandacht behoefden, concentreerden zich 
in het afgelopen jaar met name op het terrein 
van de interne processen (bedrijfsvoering, 
zelforganisatie) en zijn door het management 
en in breder integraal verband kritisch onder de 
loep genomen. Onder meer in de bedrijfsvoering 
(ICT, Ambulant, Financiën) zijn beleidskeuzes 
voorbereid die in 2019 richting geven aan het 
sturen op efficiëntie en effectiviteit. Dat komt 
de kwaliteit van de zorg ten goede. De interne 
organisatie is versterkt en biedt een fundament 
om verder op voort te bouwen. 

In 2018 hebben we het bottom-up proces 
bewust gestimuleerd: in multidisciplinaire 
teams is er gewerkt aan de ontwikkeling en 
optimalisatie van de kwaliteit van zorg, van 
beleidsniveau tot uitvoerend niveau. Teams 
hebben gereflecteerd op hun eigen wijze 
van werken en gezocht waar verbetering te 
boeken is: het zorgplan, het functioneren van 
de Driehoek en het vormgeven aan de (mede)
zeggenschap. Het scholingsbeleid waarbij 
teams hun deskundigheid naar behoefte kunnen 
vergroten wordt gecontinueerd in 2019. De 
methode 'Driehoekskunde' blijft vanwege de 
bewezen en ervaren waarde een belangrijk 
onderdeel in de verplichte en vrije scholing.

In de loop van de tweede helft van 2018 kwam 
het belang van analyse al meer in beeld: het op 
organisatieniveau bezien van MIC-meldingen 
en vrijheidsbeperkende maatregelen is effectief 
gebleken om te sturen op kwaliteit. We hebben 
hier nu de eerste positieve ervaringen mee 
opgedaan. Dat dient nu structureel en ook op 
andere terreinen uitgerold te worden: op basis 
van de uitkomsten kan er dan ook preventief 
gewerkt worden aan kwaliteit van zorg.
Door tal van integrale gespreksrondes en de 
SWOT-analyses van 2011 en 2014 te leggen 
naast de huidige SWOT van 2018 kwamen we 
tot een Meerjarenbeleid 2019-2022. Dat heeft 

de titel ‘Meer dan het gewone’ meegekregen. 
Bij Sprank willen wij dat voor goede zorg de 
kwaliteit en veiligheid steeds voorop blijven 
staan. Maar even belangrijk is de manier waarop 
we zorg verlenen: daarin willen we het voorbeeld 
van Jezus navolgen. ‘Meer dan het gewone’ 
is in dit opzicht niet: nog meer en nog harder 
ons best doen, maar: leven vanuit vrijheid en 
verantwoordelijkheid, wetend dat Hij in ons het 
goede wil bewerkstelligen. In de praktijk maken 
we dit concreet door samen zowel ten aanzien 
van het primaire proces als in de bedrijfsvoering 
een waarde(n)volle cultuur na te streven. Een 
dergelijke cultuur van liefdevolle zorg kan alleen 
maar worden gerealiseerd met de aantoonbare 
betrokkenheid van medewerkers, cliënten en 
vrijwilligers. Zij zijn de basis van Stichting 
Sprank en het fundament van de toekomst.

Wat betreft de cliënten: het elektronisch 
cliëntendossier zetten we in als concreet 
en actueel hulpmiddel voor medewerkers 
om kwalitatief goede zorg te verlenen. Het 
cliëntenportaal wordt een transparant en 
bruikbaar onderdeel van de communicatie in 
de Driehoek. Daarbij horen de volgende acties: 
•  ECD-Werkgroep het huidige ECD laten 

optimaliseren (medio 2019 gereed).
•  Cursus voor medewerkers ontwikkelen en 

uitrollen rond duidelijke rapportages.
•  Continue gerichtheid op het actueel 

houden van het ECD (aansturing door 
sectormanagers).

Voor medewerkers geldt dat reflecteren voor 
2019 ongeëvenaard belangrijk blijft. Dit moet 
ook opgevolgd worden door analyses die mede 
bepalen wat de vervolgstappen zijn om te 
sturen op deze drie: rust en eenduidigheid op de 
locaties, vrijheidsbeperkende maatregelen en 
een zo reëel mogelijk aantal MIC-meldingen.

7.  Conclusies en geprioriteerde 
ontwikkelkansen
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De Cliëntenraad (CR) heeft vergaderd op 29 
maart jl. De CR geeft eerst inhoudelijk een 
aantal reacties en stelt een aantal vragen over 
het Kwaliteitsrapport 2018 namelijk:

•  Pagina 13, laatste alinea; daar wordt 
gesproken over een externe audit op vijf 
locaties. Welke zijn dit? 

•  Reactie beleidsfunctionaris Kwaliteit: dit 
betreffen de locaties Vlasakkerstaete, 
Weidebuurt, De Steenuil, Arendsvleugel en 
Wenwille; bezocht in oktober 2018. 

•  Pagina 30, spiegelen op teamreflectie, wat is 
precies de bedoeling? 
Reactie beleidsfunctionaris Kwaliteit: een 
gedragsdeskundige en een sectormanager 
zijn niet altijd bij een teamreflectie 
aanwezig, daarom wordt naar aanleiding 
van het verslag het gesprek daarna met hen 
aangegaan om de eventuele verbeterpunten 
op te kunnen volgen. 

•  Jaarplannen; is het ook mogelijk dat de 
Cliëntenraad deze plannen kan inzien? 
Reactie RvB en beleidsfunctionaris Kwaliteit; 
het inzien is mogelijk; maar het zijn er 
behoorlijk veel en niet alle informatie is 
relevant voor de Cliëntenraad. De bestuurder 
heeft een samenvatting geschreven van 
alle jaarplannen en deze is opgenomen 
in het Jaarplan 2019. De Cliëntenraad 
kan uiteraard aan een sectormanager 
vragen wat hij/zij met het jaarplan voor 
een betreffende locatie gaat doen, welke 
acties vloeien eruit voort? Het jaarplan is 
een middel voor een team om bezig te zijn 
met zaken die de waan van alle dag wat 
overstijgen. Elk team wordt geadviseerd 
bij het schrijven van het jaarplan om ook 
het CTO (Clienttevredenheidsonderzoek) 
en de verbeterkaarten hier bij te betrekken. 
Aandachtspunt van de Cliëntenraad is; 
geef actief aan in de uitnodiging voor het 
komende CTO dat cliënten en verwanten een 
terugkoppeling krijgen van de resultaten en 
dat zij hier ook actief naar kunnen vragen. 

•  Pagina 41; MIC-meldingen; verontrustend dat 
het aantal hoger is dan vorig jaar en dan met 
name bij medicatie en agressie; is daar een 
verband te leggen?

•  Reactie beleidsfunctionaris Kwaliteit; binnen 
Sprank heerst een positieve meldcultuur en 
de meldingsbereidheid is in 2018 opnieuw 
toegenomen en we zijn ons meer bewust van 
het belang van het melden van incidenten. 
Ook neemt de complexiteit in de zorgvragen 
toe. In 2018 zijn de MIC-commisie en de 
Geneesmiddelencommissie inhoudelijk 
versterkt door de aanstelling van een eigen 
Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en 
wordt er meer systematisch geanalyseerd 
en wordt er onder andere onderzocht of 
er verband is tussen de MIC meldingen 
medicatie en agressie. Aandachtspunt 
voor 2019 blijft om meer verdieping te 
brengen in het systematisch bewaken, 
beheersen en verbeteren van de veiligheid 
van de zorg en dit meer te bespreken tijdens 
teamoverleggen. Tijdens de interne audits in 
2019 is dit ook een belangrijk gesprekspunt. 
M.b.t. de vraag wat onder een MIC melding 
‘agressie’ valt, is het antwoord: een verbale 
of non-verbale uiting waarbij deze uiting 
door anderen in zijn/haar omgeving als 
bedreigend, beangstigend en/of gewelddadig 
wordt ervaren. 

•  Over het kwaliteitsrapport is de Cliëntenraad 
tevreden; opzet is aardig met de verhalen 
tussendoor en geeft een getrouw beeld van 
Sprank. De uitvoering is naar mening van de 
Cliëntenraad correct en geeft goed inzicht in 
de gang van zaken. Ook is er waardering voor 
het maken van de cliëntversie. Geen verdere 
vragen vanuit de Cliëntenraad. 

De CR reflecteert aan de hand van 
onderstaande vragen: 

1  Is er herkenning? Geeft het rapport een 
goed beeld van Sprank?

•  Jazeker! Voor zover de Cliëntenraad het kan 
beoordelen is het een goede weergave. 

2  Deelt de CR de conclusies en geprioriteerde 
ontwikkelkansen?

•  De Cliëntenraad deelt en stemt in 
met de conclusies en geprioriteerde 
ontwikkelkansen welke genoemd staan in 
hoofdstuk 7.

3  De Cliëntenraad heeft een belangrijke taak 
in de medezeggenschap. 

a  Wat kan beter bij Sprank m.b.t. de 
medezeggenschap?

•  De Cliëntenraad is voorstander van 
transparantie, zodat alle zaken goed op tafel 
komen; dat gaat goed, maar zou uiteraard 
nog verder verbeterd kunnen worden. Voor 
nu is de Cliëntenraad hier tevreden over.

b  Hoe kijkt de Cliëntenraad tegen haar eigen 
rol aan. Wat ging goed en wat kan beter?

•  De Cliëntenraad zou graag het aanleveren 
van de vergaderstukken nog verder 
stroomlijnen, zodat er geen nagekomen 
stukken meer komen. De cliënten die lid 
zijn van de Cliëntenraad hebben namelijk 
begeleiding bij het voorbereiden van de 
vergaderstukken. Ook komt het nog geregeld 
voor dat er stukken tussendoor vastgesteld 
moeten worden; welke eerder vastgesteld 
moeten worden dan er een vergadering staat 
gepland. Hierop geeft de bestuurder aan dat 
ze begrip hiervoor heeft, maar vraagt aan 
de Cliëntenraad dat ze zich realiseren dat 
Sprank een 24-uurs organisatie is. Uiteraard 
wordt gestreefd naar alle vergaderstukken 
aanleveren op 1 moment voor de centrale 
vergadering; maar het is soms toch 
noodzakelijk om hiervan af te wijken. Hierin 
zoeken Cliëntenraad en bestuurder naar 
een compromis; het aangeven waarom 
een vergaderstuk niet kan wachten tot een 
vergadering helpt daar zeker bij. 
 De Cliëntenraad spreekt haar waardering uit 

voor hun ambtelijk secretaris! Ook over de 
samenwerking en contact met de bestuurder 
wordt positief gesproken. 

  Punt van aandacht voor Cliëntenraad is de 
betrokkenheid met de achterban.

Reflectie Ondernemingsraad op het 
Kwaliteitsrapport 2018

In de overlegvergadering van 8 april jl. heeft 
de Ondernemingsraad gereflecteerd op het 
Kwaliteitsrapport 2018 aan de hand van een 
drietal vragen:

1  Is er herkenning? Geeft het rapport een 
goed beeld van Sprank? 

•  De Ondernemingsraad herkent Sprank in het 
Kwaliteitsrapport en vindt dat er een goed 
beeld wordt gegeven van de organisatie. 

 Aan de hand van voorbeelden wordt er    
 gesproken over:

•  MIC meldingen
  -  het hogere aantal meldingen is ook te 

verklaren door de plichtsgetrouwheid 
van de medewerkers. Het kost soms 
wel veel tijd. Voor eenzelfde incident 
moeten soms meerdere meldingen 
worden gedaan omdat dit per kopje 
gaat. Het invullen zou verbeterd 
kunnen worden door meerdere kopjes 
aan te kunnen vinken. 

  -   De meldingen worden besproken 
in het team en daar worden 
verbetersuggesties besproken.

8.  Reflectie van Cliëntenraad, 
ondernemingsraad en Raad

 van Toezicht
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   -   Ook het tegengeluid is te horen, 
dat het aantal MIC meldingen nog 
maar het ‘topje van de ijsberg’ zijn. 
Hierbij komt de vraag op wanneer 
iets gemeld moet worden. Het is 
een subjectieve beleving van de 
medewerker, de ene medewerker 
hanteert gevoelsmatig een andere 
grens dan de andere. 

   -   Ook als er invallers zijn, neemt het 
aantal MIC meldingen toe omdat de 
cliënt bijvoorbeeld eerder geneigd is 
de medewerker ‘uit te proberen’. 

   -  De Ondernemingsraad staan achter 
het analyseren om zo een misschien 
dieperliggende oorzaak te zien en dit 
als uitgangspunt gebruiken om te 
verbeteren. 

  •    Het reflecteren en het gebruik maken 
van moreel beraad gaat 

    goed bij Sprank. Als voorbeeld 
    wordt aangedragen dat een  

medewerker zelf een reflectiespel 
ontwikkelde, die volgensde 
Ondernemingsraad de kwaliteits-
kaders voldoende raakte. 

  •  Het is goed om aandacht te hebben 
voor de individuen binnen een groep. 
Heb daarin oog voor eigen regie van de 
cliënt.

  •  De driehoek is belangrijk en het werken 
in de driehoek kan ondersteund 
worden door gebruik te maken van 
een methodiek. De verwant kan ook 
belangrijk zijn om de begeleider uitleg 
te geven over de cliënt. Het gaat om 
welke positie zowel de verwant als de 
begeleider inneemt.

  •  De medewerkers worden voldoende 
gefaciliteerd in de driehoek of 
casuïstiek bespreking. Het team gaat 
zelf op zoek naar scholing of training of 
overlegt met de sectormanager of HRM 
Driehoekskunde wordt inmiddels veel 
toegepast door de medewerkers, met 
als resultaat een goede afstemming in 
de driehoek. 

  •  Het ECD Cliëntenportaal rond de 
zomer van 2019 implementeren, is 
volgens de Ondernemingsraad niet 
haalbaar. Zij adviseren deze datum te 
verleggen om zo eerst de medewerkers 
voldoende te kunnen ondersteunen 
en trainen. Dat komt de kwaliteit van 
het cliëntenportaal ten goede. De Raad 
van Bestuur onderschrijft dit, in de 
zomer van 2019 wordt gestart met de 
implementatie van het cliëntenportaal 
bij twee locaties, de andere locaties 
volgen gefaseerd het komende 
jaar. De Ondernemingsraad heeft 
voor de implementatie suggesties 
doorgegeven aan de projectleider van 
het cliëntportaal. 

2  Deelt de Ondernemingsraad de conclusies 
en geprioriteerde ontwikkelkansen? 

•  De Ondernemingsraad deelt de conclusies 
en geprioriteerde ontwikkelkansen. Met 
betrekking tot de invoering van het ECD 
cliëntportaal onderschrijft de Raad van 
Bestuur het eerder genoemde advies om 
gefaseerd te implementeren. 

3  De Ondernemingsraad heeft een 
belangrijke taak in de medezeggenschap. 

a  Wat kan beter bij Sprank m.b.t. 
medezeggenschap?

• De Ondernemingsraad is bezig 
met een plan van aanpak om de 
medewerkersmedezeggenschap 
te vernieuwen. Hiervoor maakt de 

Ondernemingsraad gebruik van een 
 extern bureau.
b   Hoe kijkt zij tegen haar eigen rol aan. 

Wat ging goed en wat kan beter? 
• Als de Ondernemingsraad kijkt naar haar 

eigen rol, dan vindt zij dat het delen met de 
achterban nog beter kan. Tegelijkertijd is de 
Ondernemingsraad zichtbaarder geworden. 
Bijv. op intranet en op de Sprankdagen. 
Daar zijn vier punten uitgekomen, waar de 
Ondernemingsraad mee aan de slag kan. 

Reflectie Raad van Toezicht op 
het Kwaliteitsrapport 2018

In de vergadering van 9 april jl. heeft de 
Raad van Toezicht (RvT) gereflecteerd op het 
Kwaliteitsrapport 2018. Dit reflectieverslag zal 
worden toegevoegd aan het Kwaliteitsrapport 
2018. Het doel van het Kwaliteitsrapport is om 
antwoord te geven op vragen, voortkomend uit 
de zeven landelijke vastgestelde thema’s in het 
Kwaliteitskader: wat gaat goed, wat kan beter, 
en hoe gaan we dat doen? Daardoor is het een 
goed middel om te werken aan de verbetering 
van de zorg. Intern is het een goede basis 
voor overleg. Het kwaliteitsrapport beslaat de 
tijdsperiode januari t/m december 2018. Het is 
een voortgangsrapportage over de doelen die 
gesteld zijn voor 2018 en geeft de speerpunten 
voor 2019 weer. Sprank illustreert een en ander 
met ‘echte verhalen’, die in de praktijk laten zien 
waar de zorg van Sprank voor staat.

De RvT reflecteert aan de hand van 
onderstaande vragen: 

1  Is er herkenning? Geeft het rapport een 
goed beeld van Sprank?

•  De RvT herkent de sterke punten uit de 
samenvatting, de heldere identiteitsfocus, 
de visie op de Driehoek cliënt-verwant-
professional, de grote groep vrijwilligers en 
de kleinschaligheid. Dat beoogt Sprank ook. 

•  De aandachtspunten, de 
samenwerking tussen teams, de 
ontwikkelingsmogelijkheden en de werk-
druk, vallen dan ook gelijk op. Deze zijn

 eerder benoemd. 
•  De RvT ziet in het cliëntentevredenheids-

onderzoek (CTO) ook de score (zeer) 
ontevreden, en vraagt of het mogelijk is dit 
te verklaren. Is dit een algemeen beeld zijn of 
zit hier een diepere laag onder. 

•  Sprank probeert zoveel als mogelijk terug 

te rekenen waar men in gesprek moet gaan 
bij signalen van ontevredenheid. Allerlei 
factoren kunnen tevredenheid beïnvloeden.
Ook het feit dat de MIC meldingen benoemd 
worden geeft inzicht. 

•  In de loop der jaren kwamen de onderwerpen 
uit het Kwaliteitsrapport wel geïsoleerd 
op tafel, maar nu worden verbindingen 
zichtbaar. 

•  Kwaliteit is het hart van de organisatie, 
waar iedereen een bijdrage aan levert. 

2  Deelt de RvT de conclusies en 
geprioriteerde ontwikkelkansen?

•  De uitkomsten van een CTO kunnen per 
locatie worden gerapporteerd. Dat wordt 
gekoppeld aan de reflectiegesprekken.

•  Het rapport geeft veel inzicht in de 
processen. Daarin is ook nog ontwikkeling 
mogelijk. Het reflecteren van de teams en op 
grond daarvan acties uitzetten is een goede 
gang van zaken

•  ‘Meer dan het gewone’, het thema van het 
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 geeft 
dat er meer verwacht mag worden. En 
betekent niet, dat bijvoorbeeld een project 
als E-Sprank ingezet wordt om daarmee het 
aantal medewerkers te verminderen. Maar 
juist dat er naar middelen gezocht wordt om 
de cliënten hierin te laten ontwikkelen. 



38 39

Bijlage 1 - Schets van Sprank Overzicht van het aantal cliënten WLz, Wmo en Jeugdwet (Jw) 

510 cliënten (31-12-2018) Wlz Wmo Jw Totaal

Wonen (incl. VPT, intern,  
PGB, GGZ-C) 390 16 0 0 406

Dagbesteding bij Sprank 92 4 2 2 (WLZ) 100

Logeren 4 0 0 0 4

Ambulant (incl. VPT extern) 20 55 5 0 80

 

Overzicht van het aantal medewerkers & verzuim

2018 2017 2016 2015

Aantal medewerkers 644 636 603 578

Aantal medewerkers 
FTE 343 300 283 266

Ziekteverzuim 5,8% 6,06% 4,57% 4,47%

Overzicht van het aantal medewerkers & verzuim

2018 2017 2016 2015

Aantal vrijwilligers 677 731 754 726

Sprank (KvK-nummer: 41188061) is een christelijke zorgorganisatie en 
begeleidt ruim 500 cliënten met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking en autisme. 
 
Sprank is HKZ-gecertificeerd en levert zorg op maat in kleinschalige 
woonvoorzieningen, van een paar uur ondersteuning in de week tot 24 uur 
per dag intensieve begeleiding. Sprank zorgt, ondersteunt en begeleidt in  
17 gemeenten in Nederland op woonlocaties, dagbestedingen en bij mensen 
thuis. Dat doen we samen met familie en andere mensen die bij cliënten 
horen. Sprank werkt samen met 677 vrijwilligers. Met elkaar zorgen we voor 
een leven waarin de cliënt prettig kan wonen, werken, leuke dingen doet en 
kan leren. Een leven waarin een cliënt kan sprankelen en van betekenis is. 

2018 2017 2016 2015

Wonen 406 396 393 354

Wonen 4 4 50 41

Dagbesteding 100 101 84 83

Ambulante zorg 80 88 67 48
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Visie en beleid uit de medewerkersfolder Bopz maart 2016. 

Visie 
Iedere cliënt heeft recht op vrijheid, op een eigen levensovertuiging,  
op een eigen mening, op een eigen levensstijl, op privacy.

In deze visie dat een cliënt zoveel mogelijk de regie over het eigen 
lichaam en leven voert, passen eigenlijk geen vrijheidsbeperkingen. 
Vrijheidsbeperkende maatregelen grijpen diep in op het leven van de cliënt. 
Daarom moet dit altijd zorgvuldig worden toegepast en moet altijd gekeken 
worden of dit effectief en passend is. Daarbij moeten de risico’s altijd 
genoemd en afgewogen worden. Een leven zonder risico’s bestaat niet en 
heeft geen kwaliteit. Het gesprek tussen cliënt, familie en medewerkers is 
hierbij belangrijk. Wat zijn aanvaardbare risico’s en staat dit in verhouding 
tot de voorgestelde of toegepaste vrijheidsbeperking? De discussie hierover 
en het bewust omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen is erg 
belangrijk binnen Sprank.

Beleid 
Het beleid rond vrijheids-beperkende maatregelen is gebaseerd op de 
zorgvisie van Sprank. Hierbij staat de cliënt centraal en zijn vrijheid om het 
leven te leiden waarvan hij droomt. 
Als gevolg hiervan wordt er in de zorg aan de cliënten gestreefd naar zo min 
mogelijk vrijheidsbeperkingen. De aandoening of beperking van een cliënt 
kan leiden tot situaties waarin sprake is van gevaar, voor de cliënt zelf, voor 
anderen of voor zijn materiële omgeving. Vrijheidsbeperking zien we als een 
uiterste noodgreep in de ondersteuning en begeleiding van cliënten, met als 
doel de veiligheid van cliënt en anderen.

Bijlage 2 - Visie en beleid Bopz

MIC situaties Aantallen 
2017   

Aantallen 
2018

Verschil 
2018 tov 2017 Percentage 

Medicatieveiligheid 49 85 + 36 + 73%

Medicatie vergeten 248 348 + 100 + 40%

Paraaf vergeten 59 73 + 14 + 24%

Andere medicatiefout 118 166 + 48 + 40%

Subtotaal medicatie 474 672 + 198 + 42%

Agressie 772 947 + 175 + 23%

Gedragsproblemen 109 316 + 207 + 190%

Subtotaal agressie 881 1.263 + 382 + 43%

Valincident 106 114 + 8 + 8%

Verslaving, middelengebruik 1 8 + 7 + 700%

Weglopen / vermissing 17 28 + 11 + 64%

Seksualiteit 2 16* + 14 + 700%

Ongewenste intimiteiten 11 24* + 13 + 118%

Afzonderen 3 1 - 2 - 67%

Hulpmiddel  
(onjuist gebruik/gebrek)

7 18 + 9 + 157%

Verslikking / Verstikking 4 9 + 5 + 125%

Vuur / Hitte incident 11 7 - 4 - 36%

Vervoer / Verkeersdeelname 5 0 - 5 ?

Overige 54 94 + 40 + 74%

Epilepsie 0 5 + 5 + 500%

Totaal: 1.576 2.259 + 683 + 43% 

 

Bijlage 3 -  Tabel meldingen incidenten 
cliënten

*  25 meldingen (ongewenst aanraken van de begeleiding) zijn toe te schrijven aan 1 cliënt. Een 
eenduidige begeleidingsstijl is binnen het team afgesproken en extra ondersteuning van de 
gedragsdeskundige, sectormanager en coördinerend begeleider. 
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Hoe goed 

was de zorg die 
Sprank in 2018 

aan jou 
heeft gegeven?

21 maart 2019

 Bijlage 4 - Cliëntversie 
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Waarom dit verslag? 

In Nederland werken alle zorgaanbieders 

met een lijst van afspraken over wat goede 

zorg is. In dit verslag staat hoe goed Sprank 

zorg heeft gegeven in 2018. Hiermee kan de 

bestuurder van Sprank (Anne Westerduin) 

aan iedereen laten zien waar we trots op zijn 

en blij van worden. 

Als de zorg beter 

kan, staat er ook in 

welke plannen we 

maken om dit te 

verbeteren. 

Sprankelend! 
Bij Sprank leven, wonen en werken we vanuit 

de liefde van God. We zijn christenen in hart 

en zorg. Zo gaan we met elkaar om. 

Dit doen we samen met 

je familie, vrienden en 

vrijwilligers. Wat we 

beloven, moeten we 

ook doen.

Hoe is dit verslag gemaakt?

Het verslag is gemaakt door informatie te 

verzamelen uit verschillende onderdelen;

1  De zorg die jij nodig hebt; 
  iedere cliënt is uniek. Samen met je familie 

en vrienden wordt 

een persoonlijk plan 

gemaakt. Daarin staat 

allerlei informatie en 

afspraken over de zorg 

die jij nodig hebt. 

2  Jouw mening over de zorg;
  In 2017 hebben de meeste cliënten die bij 

Sprank wonen een tevredenheidsonderzoek 

(CTO) ingevuld. Ook de familie heeft een 

vragenlijst ingevuld. In de 

bewonersvergaderingen wordt ook 

besproken wat jij en andere cliënten 

belangrijk vinden. De Cliëntenraad (CR) 

doet dit in de vergadering voor alle huizen 

van Sprank samen. Voor de zomer van 2019 

komt er weer een tevredenheidsonderzoek 

(CTO). Je kan daar je mening geven over 

waar je blij van wordt en wat nog beter kan. 

3  De begeleiders praten over de zorg; 
Het team van elk Sprank huis heeft een 

jaarplan gemaakt voor 2019. Er wordt 

ook gekeken of wat er in het plan staat 

nog klopt en of het plan gelukt is. In 

vergaderingen praten begeleiders over wat 

er goed gaat en wat er beter kan. 

4  De mening van andere organisaties; 
Andere organisaties controleren of Sprank 

de zaken goed voor elkaar heeft. Hierover 

hebben zij een rapport geschreven (Audit 

en inspectie). 

Al deze informatie geeft een beeld van hoe 

Sprank zorgt, wat jij en andere cliënten 

hiervan vinden en wat beter kan. 

Wat deed Sprank in 2018? 

1    Hoe is de zorg voor jou geregeld? 
•   In het zorgplan wordt beschreven wat er 

voor jou belangrijk is. Dit plan stellen we 

samen op. 1 keer per jaar is er een gesprek 

om te kijken of alles nog klopt.

  Wij kijken ook of er apparaten 

zijn die jou helpen nog 

zelfstandiger of gezonder te 

worden. Bijvoorbeeld een 

horloge of telefoon. 

2  Wordt er rekening gehouden met jouw 
mening? 

•   In het bewonersoverleg kun je meepraten 

over wat er op de woning gebeurt. 

  

  In de Cliëntenraad wordt er met de 

bestuurder overlegd wat er binnen Sprank 

gebeurt. Op de woningen is er overleg 

met familie, cliënten 

en begeleiders in 

verschillende vormen, 

bijvoorbeeld een 

verwantenraad of een 

huiskameroverleg. 

3  Wat vind jij van Sprank?
•  In 2019 komt er weer een vragenlijst over 

wat jij vindt van Sprank. 

  In de vorige onderzoeken gaven jullie aan 

tevreden te zijn. Maar sommige dingen 

konden ook beter: 

 •  Sprank moet goed kijken naar de 

groepen op de woningen.

 •  Sprank moet beter overleggen met de 

familie van de cliënt. 

  In 2018 heeft Sprank 

gewerkt aan deze 

verbeterpunten. 
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4   Hoe is het met de relatie tussen jou, 
begeleiding en omgeving?

•  Bij Sprank werken we als cliënt, familie en 

begeleiding samen in de driehoek met de 

cliënt bovenaan. 

  Ook werken we samen met de kerk, 

vrijwilligers, huisartsen en andere 

organisaties.

  

  We doen actief mee met bijvoorbeeld 

NLdoet en de open dag van de Zorg.

5  Hoe staat het met de veiligheid?
•  Jullie zijn blij met de veilige christelijke 

sfeer op de woning.

  Er is in 2018 aandacht gegeven aan de 

samenstelling van de groepen voor meer 

rust. Daar gaan we mee door in 2019.

  Als er fouten gemaakt worden of als er 

vervelende ervaringen met medebewoners 

waren, willen we bij Sprank daarvan leren. 

We kijken waarom het gebeurde en of we 

dit kunnen voorkomen. 

6  Kunnen de begeleiders goed 
hun werk doen? 

•  Binnen Sprank is er aandacht voor het 

belangrijke werk dat de begeleiders doen. 

De begeleiders geven aan het erg fijn te 

vinden voor Sprank te werken. 

  Er is ook geld 

beschikbaar voor 

scholing en om samen 

na te denken over hoe 

we jullie nog beter 

kunnen begeleiden.

Wat gaan we beter doen in 2019?

•  In 2018 is er veel 

aandacht geweest voor 

een goede organisatie 

van Sprank. In 2019 

gaan we daar mee door, 

zodat er goede zorg geleverd kan worden. 

Sprank kijkt daarbij goed naar wat de 

rechten zijn van de cliënt. 

•  In de plannen worden medewerkers 

betrokken uit de hele organisatie; zij 

mogen meedenken over veranderingen en 

de toekomst.

•  Sprank gaat onderzoeken 

waarom er fouten 

gemaakt worden of dingen 

gebeuren die niet fijn zijn 

en wat we kunnen doen 

om het te voorkomen.

•  Rust op de woning blijft een 

aandachtspunt. 

•  Nog meer gebruik maken van het digitale 

dossier voor alle informatie rondom de 

zorg van cliënten. (ECD)

•  Verbeteren van het 

delen van informatie 

met de familie. Dit 

doet Sprank door een 

digitale omgeving 

op de computer te maken waar familie 

zorginformatie kan vinden. Ook kunnen 

cliënten in de toekomst zelf in hun 

zorgplan kijken en meedenken. Dit heet 

een cliëntenportaal.

•  Sprank wil graag “Meer dan 

het gewone” doen in de 

zorg voor jou. Jezus is ons 

voorbeeld. 

Het doel van Sprank is 

dat jij je leven kan leiden 

wat bij jou past!



Samen leven vol betekenis


