
Zo zien wij zorg



2

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 of thuis begeleiding 
krijgen, 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. 

Onze oorsprong 
De geschiedenis van Sprank hangt 
nauw samen met de geschiedenis  
van vereniging Dit Koningskind.  
Dit Koningskind is in 1973 opgericht 
door ouders van kinderen met een 
beperking. Zij waren lid van de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. 
Vanuit hun geloofsovertuiging vonden 
zij het belangrijk elkaar, als ouders  

Christenen met hart en zorg
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en andere betrokken gemeenteleden, 
te ontmoeten en tot steun te zijn. 
Ze behartigden de belangen van hun 
kinderen en zorgden voor veilige 
woonlocaties. In 1978 was het eerste 
gezinsvervangende huis een feit: 
De Regenboog in Hardenberg. 
Al snel volgden gezinsvervangende 
huizen in Berkel en Rodenrijs en 
Bedum. Voor de exploitatie van de 
woonvoorzieningen werd in 1974 
een aparte stichting opgericht, die 
sinds 2002 de naam Sprank draagt. 
Sprank en vereniging Dit Koningskind 
delen hun oorsprong en versterken 
elkaar waar mogelijk. 

Onze relatie met de kerken
Met de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt onderhoudt Sprank van 
oudsher een warme band. Die band 
komt tot uiting in de vele onderlinge 
contacten, de wederzijdse steun, 
de gezamenlijke erkenning van het 
gezag van Gods Woord en de waarde 
van gereformeerd belijden en in de 
grondslag van de stichting.
Naast cliënten uit de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt ontmoet Sprank 
steeds meer christenen uit andere 
kerken die zorg en ondersteuning 
zoeken. Deze cliënten en verwanten 
voelen zich sterk verbonden met de 
wijze waarop Sprank invulling geeft 
aan identiteit. Samen met cliënten 
en verwanten hechten wij een groot 
belang aan een volwaardige plaats 

in de eigen geloofsgemeenschap, 
waar onder meer Bijbelstudie, 
catechese en pastoraat plaats vinden. 
Door deze contacten investeert Sprank 
ook in de relatie met verschillende 
andere kerken op plaatselijk niveau.
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Herkenbare christelijke cultuur
Cliënten mogen erop rekenen dat 
zij van Sprank zorg ontvangen in 
een herkenbare christelijke cultuur. 
In overleg met cliënten geven we dit 
vorm door ruimte en tijd te maken 
voor Bijbel lezen, gebed, kerkgang, 
geloofsgesprekken en doordat cliënten 
en zorgverleners elkaar vanuit een 
gedeelde geloofsovertuiging kunnen 
begrijpen, steunen en inspireren. 
In de zorg en ondersteuning, 
bijvoorbeeld rond relatievorming 
en ontspanning, zijn Bijbelse 
waarden het uitgangspunt.

Liefde
Ieder mens is door God gewild en door 
Hem geliefd. Zijn liefde voor ons komt 
het meest krachtig tot uitdrukking in 
zijn Zoon Jezus Christus, die zijn leven 
voor ons gegeven heeft en die ons 
samenbindt in een gemeenschap van 
geloof, hoop en liefde. God vraagt van 
ons dat we elkaar liefhebben, zoals Hij 
ons liefheeft, omdat ieder mens telt. 

Deze overtuiging straalt uit in 
de manier waarop cliënten en 
zorgverleners met elkaar omgaan: 
vriendelijk, betrokken, geduldig, 
eerlijk, open en respectvol. We zijn er 
op gericht de ander tot bloei te laten 
komen. Alle medewerkers van Sprank 
zijn bereid zich te verantwoorden en 
vergeving te vragen en te geven als 
dat nodig is. 

Een betekenisvol leven 
Door de liefde van God voor ons heeft 
ons leven zin. Door de gebrokenheid 
van ons bestaan is het soms moeilijk 
om die zin daadwerkelijk te ervaren. 
Samen blijven we zoeken naar 
de betekenis van zowel mooie als 
ingrijpende gebeurtenissen, hoe we 
onze dromen kunnen vervullen en hoe 
we het kunnen volhouden als dromen 
op aarde onvervuld blijven. Onze zorg 
en ondersteuning is er op gericht dat 
cliënten hun leven kunnen leiden op een 
manier die voor hen betekenisvol is. 

Betrokkenheid 
Het belangrijkste ‘middel’ in onze zorg 
en ondersteuning is de kwaliteit van de 
zorgrelatie. Begeleiders betreden de 
persoonlijke levenssfeer van cliënten en 
daarom mogen cliënten er op rekenen 
dat zij persoonlijk bij hen betrokken 
zijn. Wie de cliënt is, wat voor hem of 
haar belangrijk is en wat past bij zijn 
of haar mogelijkheden, verlangens en 
dromen, dát is leidend voor de zorg 
en ondersteuning van Sprank. We 
ondersteunen de cliënt om zijn of haar 
relaties met familie, vrienden, kerkleden 
en buren zodanig vorm te geven 
dat zij in samenleving en kerk hun 
volwaardige plaats kunnen innemen.

Deskundigheid 
De betrokkenheid tussen zorgverleners 
en onze cliënten vindt plaats in het 
kader van de professionele relatie die 

Onze kernwaarden



5

onze zorgverleners hebben met 
de cliënt en zijn of haar netwerk. 
Onze medewerkers zorgen in hun 
werk voor een optimale balans tussen 
betrokkenheid en distantie, passend 
bij de aard van de zorgrelatie. Zij zijn 
professioneel gekwalificeerd voor de 
ondersteuning die cliënten van 
hen verwachten.

Sprankelend
Aansluiten bij wat de cliënt wil, 
vraagt om verbeeldingskracht 
en sprankelende oplossingen. 
Daar zoeken we naar, samen 
met alle betrokkenen. 

Veiligheid
Een omgeving waarin de cliënt zich 
veilig voelt, heeft voor ons een hoge 
prioriteit. We denken dan aan fysieke 
veiligheid, maar eerst en vooral ook 
aan emotionele veiligheid. Dat mensen 
zich thuis voelen en op hun plek zijn. 
Specifieke omstandigheden van de 
cliënt of van medecliënten kunnen het 
soms moeilijk maken om die veiligheid 
te realiseren. Samen met cliënten en 
verwanten zoeken we in die gevallen 
op een professionele manier naar 
een oplossing.
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Wie zich thuis voelt in een christelijke 
omgeving en waarde hecht aan 
ondersteuning vanuit Bijbels 
perspectief, is bij ons aan het juiste 
adres. Een herkenbare christelijke 
woon- en leefomgeving en leven 
vanuit Bijbelse waarden is voor veel 
bewoners van belang. Daarom draagt 
iedereen naar vermogen daaraan bij. 
Uitgangspunt voor de begeleiding is dat 
zij aansluit bij de persoonlijke waarden, 
normen en geloofsovertuiging van de 
cliënt. Soms zal daardoor spanning 
ontstaan tussen de persoonlijke 
levensweg van een cliënt en de 
gezamenlijke cultuur in een woongroep. 
In die gevallen zoeken we, in een open 
dialoog met alle betrokkenen, naar een 
aanvaardbare oplossing.

Sprank informeert nieuwe cliënten 
in het intakeproces over haar 
identiteit, zodat zij een bewuste 
keuze kunnen maken voor zorg in 
een herkenbaar christelijke 
omgeving. De sectormanager is 
eindverantwoordelijk voor het 
aannemen van nieuwe cliënten. 
Op onze locaties streven we naar 
een samenstelling van bewoners die 
gezamenlijk het christelijk leefklimaat 
kunnen dragen. Dat betekent dat de 
cultuur en sfeer op diverse locaties 
onderling verschillen. Bij het toelaten 
en afscheid nemen van cliënten vormt 
de levensbeschouwelijke achtergrond 
een indicator. 

Christelijke leefklimaat
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Onze cliënten hechten veel waarde 
aan ondersteuning bij geloof en 
levensvragen. Mede daarom kiezen 
zij ervoor om te wonen en te leven in 
een herkenbare christelijke cultuur. 
Om die redenen is het essentieel dat 
onze medewerkers een christelijke 
geloofsovertuiging hebben. 
Van al onze medewerkers verwachten 
wij dat ze professioneel en deskundig 
zijn en dat zij werken vanuit een 
levend geloof. Zij kunnen reflecteren 
op hun eigen levensovertuiging en 
de geloofsovertuiging van de cliënt. 
Bij de werving en selectie van 
nieuwe medewerkers vormt het 
geloof en het lidmaatschap van een 
christelijke geloofsgemeenschap 
een belangrijk selectiecriterium. 
Bij de indiensttreding ondertekent de 
medewerker het identiteitsdocument. 
De betrokkenheid bij onze christelijke 
identiteit komt ook aan de orde tijdens 
de functioneringsgesprekken.
Van vrijwilligers verwachten wij dat 
zij, binnen de mogelijkheden van hun 
persoonlijke overtuiging, de identiteit 
van Sprank ondersteunen en dragen. 

Samenwerking
Sprank wil ook in veranderende 
maatschappelijke omstandigheden 
christelijke zorg blijven bieden. 
Waar samenwerking met keten-
partners nodig is om dit te realiseren 
staat altijd de identiteit van Sprank 
voorop.

Onze medewerkers
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Sprank stimuleert haar cliënten om 
zelfstandig te handelen waar dat 
mogelijk is. Sprank helpt bij het dragen 
van verantwoordelijkheid en het 
bouwen aan duurzame relaties. 
De persoonlijke ontplooiing van de 
cliënt als kind van God, daar is ons 
handelen altijd op gericht. 

Betekenisvol leven 
Onze begeleiding sluit aan bij wat 
de cliënt belangrijk en waardevol 
vindt, wat hij of zij zelf kan en wil, of 
wat hij of zij met ondersteuning van 
het netwerk (verwanten, vrienden of 
buurt) zelf kan organiseren. Om goed 

aan te sluiten bij de cliënt, gaan onze 
medewerkers regelmatig met hem of 
haar in gesprek om te luisteren naar 
de betekenis die zijn of haar leven, 
talenten, beperkingen, relaties en 
geloof voor hem of haar hebben. Onze 
methoden richten zich op ontwikkeling 
en sluiten aan bij de ervaring, 
werkelijke leeftijd, emotionele en 
cognitieve ontwikkeling, draagkracht 
en functioneringsniveau van de cliënt. 
De hermeneutische cirkel, gebaseerd 
op Bosch en Suykerbuyk, helpt een 
inschatting te maken van de cliënt 
en zijn/haar functioneren op alle 
terreinen van zijn/haar leven. 

Zorgvisie samengevat
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manier kan ondersteunen. Daarnaast 
overleggen we met de familie/netwerk 
waarin zij kunnen ondersteunen. 
Dat noemen we informele zorg. 
Aanvullend daarop is de professionele 
hulp van Sprank.

Veiligheid
In een veilige omgeving komen 
cliënten tot bloei. Een veilige omgeving 
creëren en in stand houden staat hoog 
in het vaandel bij Sprank. Daarom 
zoeken wij met de cliënt en zijn of haar 
familie naar de best passende woon-, 
of werkomgeving. De hulpvraag (of 
wens) van de cliënt vormt daarbij 
het uitgangspunt. Op woonlocaties 
streven we naar een samenstelling 
van bewoners die gezamenlijk het 
christelijk leefklimaat kunnen dragen. 

Deskundigheid
Onze medewerkers zijn professioneel, 
gedreven en werken methodisch zodat 
de zorg goed aansluit bij de cliënt. 

Cliënten mogen rekenen op 
ondersteuning bij het ontdekken 
wat voor hem of haar betekenisvol 
leven is. Samen met familie en 
begeleiders maken de cliënten 
deze ontdekkingstocht. 

Betrokkenheid
Cliënten staan in relatie met 
anderen: met God, familie, vrienden, 
vrijwilligers, kerkleden, buren, 
collega’s, medebewoners en met 
professionele zorgverleners. Onze 
zorgverlening is erop gericht deze 
sociale verbanden te ondersteunen, 
te versterken en waar nodig te 
herstellen of te creëren. Zorgen doen 
we niet alleen. Cliënten, hun ouders, 
wettelijke vertegenwoordigers en 
familieleden denken mee over de 
zorg en het beleid. Dat noemen 
we ook wel samenwerken in de 
driehoek. Samen kijken we naar de 
verantwoordelijkheid die de cliënt zelf 
kan dragen en wie het beste op welke 

Samenwerken in de driehoek
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Driehoek en fundament

Daarbij maken zij gebruik van elkaars 
kennis en kunde vanuit de zelfsturende 
teams én van de specifieke kennis van 
de cliënt en zijn familie. Professionals 
reflecteren continu op hun eigen 
professionele handelen en zorgen 
voor een optimale balans tussen 
betrokkenheid en distantie, passend 
bij de aard van de zorgrelatie. 
Medewerkers zijn in staat om de 
dialoog en samenwerking met cliënt 
en familie aan te gaan, en waar die 
al bestaat verder uit te bouwen. 
We werken onder andere met de 
methode ‘Driehoekskunde’ van Chiel 
Egberts. Ons leven speelt zich altijd 
in driehoeken af. We beginnen er ons 
leven zelfs mee: een moeder, een vader 

en een kind. Vroeg of laat moeten 
ouders dat kind toevertrouwen aan 
betaalde derden, aan professionals. 
Vooral als een kind ziek is of 
gehandicapt is intensief samenwerken 
met professionals onvermijdelijk.
In de top van de driehoek staat de 
cliënt. Het draait immers om hem/
haar. Maar zonder een stevige basis 
kan een top niet bestaan. Met de basis 
worden de medewerkers van Sprank 
en de ouders bedoeld. Professionals en 
ouders werken samen in het belang van 
de cliënt. In de ideale driehoek zijn alle 
hoeken gelijk, alle hoeken doen ertoe. 
Ze staan met elkaar in verbinding door 
een trialoog, driespraak. Met als doel: 
de cliënt laten sprankelen.
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Christenen met hart en zorg

Vanuit Gods liefde,
zorgen wij voor elkaar.

Dit doen we samen met 
je familie en vrienden.

Jij mag rekenen 
op een veilig thuis.

Vragen over jouw geloof
kan je altijd stellen.

Samen ontdekken wat jouw
leven betekenis geeft.

Als kinderen van God gaan we
samen op weg naar Gods toekomst.



Iedere cliënt …

• Is geliefd en hoort bij God
• Verdient een veilige omgeving
•  Heeft een eigen plek in de 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

Het doel van onze zorg


