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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. 
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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


