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 Evi:  Evi: 
 Buiten op  Buiten op 
 haar best  haar best 

 Helemaal jezelf 

Een paar stralende bruine ogen en 
een mooie bos krullen. Evi is tien jaar 
en een van de jongste bewoners van 
Sprank. Ze woont deeltijd in Zwolle 
en is de oogappel van de groep. “We 
zijn blij dat Sprank deze mogelijkheid 
biedt”, zegt haar moeder Nelleke.

Wonen tussen volwassenen met een vaste 

begeleider: dat geeft Evi rust en stabiliteit. 

Daardoor kan ze zich verder ontwikkelen. 

Een jong, lief meisje, rondscharrelend  

tussen de andere bewoners, brengt  

balans en vrolijkheid in de groep. 

Huifbedrijden
“Evi is een echt buitenkind”, vertelt Nelleke. 

“Ze geniet van fietsen met de rolstoelfiets en 

wandelen door de natuur. Om de week gaan 

we in Meppel ‘huifbedrijden’ bij manege PGM 

De Baander. Op het huifbed heeft Evi contact 

met de pony’s. Ze ontspant door de beweging, 

de warmte en het buitenzijn. We merken dat 

ze de dagen erna relaxter is. Een twinkeling 

in haar ogen, een glimlach of klappen in haar 

handen en we weten dat ze geniet.”

Deeltijdzorg
“Evi woont drie tot vier dagen bij Sprank en 

de andere dagen zorgen we thuis voor haar. 

Naast een ernstige verstandelijke beperking 

heeft Evi een zware vorm van epilepsie.  

Dat is ingrijpend voor het hele gezin.  

Door op deze manier de zorg te delen, 

hebben we voldoende tijd en energie om 

voor Evi te zorgen. Het gaat goed met Evi  

en dat is het allerbelangrijkste.”

'  Een twinkeling in haar ogen, 
 en we weten dat ze geniet'

Sprankel MagazineSprankel Magazine
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 'Een huisdier, het mag nu! 

 Elise van Dam 

 koestert haar cavia’s 
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De Wet zorg en dwang: 
Wat mag er wel en niet?

Achtergrond

De Wet zorg en dwang: een wat vreemde benaming 
voor een wet die juist over vrijheid gaat! Hij wordt 
1 januari 2020 ingevoerd (overgangsjaar). Wat voor 
consequenties heeft deze wet voor cliënt, begeleiders 
en verwanten?

De Wet zorg en dwang (Wzd) telt – even 

opgezocht in het Staatsblad – zo’n vijftig 

pagina’s. Dus om kort uit te leggen wat 

het betekent, gaan we te rade bij Sylvia 

Huwae. Zij heeft zich als sectormanager 

bij Sprank in de materie verdiept.

Gevaar
De kern van de wet? Ieder mens heeft 

volgens de grondwet het recht in 

vrijheid te leven en zelf keuzes te maken, 

ook iemand met een verstandelijke 

beperking. Sylvia: “Maar soms zijn 

er situaties die iemand zelf niet kan 

overzien, waarin hij een gevaar is voor 

zichzelf of anderen. Dan kan er onder 

strenge voorwaarden onvrijwillige zorg 

worden ingezet.”

Zalf
Sylvia Huwae noemt voorbeelden. “Een 

cliënt heeft psoriasis en krijgt elke avond 

zalf ingewreven. De cliënt moppert 

elke keer. Een nieuwe begeleider vraagt 

aan de cliënt: ‘Heeft iemand je eigenlijk 

de reden van die zalf uitgelegd? En je 

gevraagd waarom je het niet wilt?’ 

Bij navraag werd duidelijk dat het zalven 

altijd gebeurde tijdens de favoriete 

tv-serie van de cliënt. Er is toen 

uitgelegd dat de zalf helpt tegen jeuk. 

Dit betekent de Wet zorg en dwang 
voor de cliënt:
•  Onvrijwillige zorg mocht onder 

bepaalde voorwaarden alleen op 

zes Bopz-woonlocaties van Sprank. 

Nu wordt het cliëntvolgend. En 

onvrijwillige zorg wordt vastgelegd 

in het zorgplan bij alle cliënten. 

  Dus zowel in woonlocaties als thuis 

of in de dagbesteding.

•  Vrij waar het kan, zorg waar het 

moet en altijd persoonsgericht.

•   Recht op ondersteuning door 

een cliëntvertrouwenspersoon.
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'Sprank moet zich houden 
aan deze wet'

Botsende waarden
Wat betekent deze wet nu voor verwanten? 

Sylvia heeft een vader van een bewoonster horen 

zeggen: ‘Deze wet is een ramp. Straks gaat mijn 

kind niet meer naar de kerk of kan er zomaar een 

vriendje bij haar komen logeren’.

Sylvia Huwae: “Inderdaad kan er sprake zijn 

van botsende waarden. De wet bepaalt dat 

ieder mens zelf keuzes mag maken. Als Sprank 

moeten wij ons aan die wet houden. Daarom 

blijft het gesprek tussen begeleiders, bewoners 

en verwanten heel belangrijk. Maar voorop staat 

dat we goede zorg blijven geven. Dat is door 

deze wet niet veranderd.”

Meer informatie over de nieuwe wet

Materiaal: https://www.dwangindezorg.nl/wzd/

informatieproducten-zorg-en-dwang

•  Folder voor professionals

•  Folder voor de vertegenwoordiger

•  Folder voor de familie

•  Grafi sche weergave van het stappenplan

In overleg is een ander tijdstip afgesproken en de 

frequentie is verlaagd. Resultaat: geen onvrij-

willige zorg meer. Heel belangrijk dus: is een 

begeleider zich bewust van onvrijwillige zorg? 

Ook een onderzoekende houding is essentieel. 

Ga het gesprek met de cliënt aan, persoons-

gericht en ontdek samen hoe het anders kan.” 

Vrijheden
De rechten van bewoners kunnen bijvoorbeeld 

gaan over vrije tijd, eten, roken, de keuze van 

vrienden, wanneer iemand op de eigen kamer wil 

zijn, kerkgang, medicijnen en welke dagbesteding 

en persoonlijke begeleider iemand graag heeft.

Maar die vrijheden kunnen dus worden ingeperkt 

als het echt nodig is. Bijvoorbeeld bij gevaar, 

agressie of als persoonlijke of materiële schade 

dreigt (in de wet staan meer situaties).

De Wzd betekent dat (wettelijk) 
vertegenwoordigers:
•   betrokken zijn bij het doorlopen van 

het stappenplan; 

•   bij overleg mogen zijn.

Als een vertegenwoordiger instemt 

met onvrijwillige zorg en de cliënt 

weigert, moet het stappenplan ook 

doorlopen worden.

Dit betekent de Wzd voor de professional:
•  De rechten van de cliënt kennen.

•  Bewust zijn wanneer je onvrijwillige 

zorg levert.

•  Beoordelen of een cliënt zich verzet.

•  Kijken naar alternatieven voor 

de cliënt.

•  Overleg met betrokkenen.

•  Onvrijwillige zorg zo kort mogelijk 

en minst ingrijpend.

•  Volgen stappenplan Wzd. 

•   Vastleggen in zorgplan.

•   Alleen zorg leveren die in het 

zorgplan staat.

•   Beoordelen of onvrijwillige zorg snel 

kan worden afgebouwd.

Dit betekent de Wzd voor de professional:

Sprankel Magazine
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 Vrolijk op de duofiets 

Stel dat je niet zelfstandig kunt fietsen en toch 
graag eropuit wilt. Dan is een duofiets een 
geweldig alternatief! Cliënten vinden het een 
enorme aanwinst.

Dankzij een gift van de 
Vrienden van Sprank 
heeft Hart van Vathorst 
een duofiets kunnen 
aanschaffen. Als Jeanette 
Wijnen met haar begeleider 
Meindert Sieperda op pad 
gaat, hebben ze samen de 
grootste lol.

Houd je van fietsen? 
“Ja, dat vind ik leuk. Maar met een gewone fiets 
val ik steeds. Ik durf niet meer zo goed. Dus dan loop 
ik ernaast.”

Hoe vind je het op de duofiets? 
“Heel leuk. Je komt er wat verder mee dan met lopen. 
Ik zou wel vaker met de duofiets op stap willen.”

Met wie fiets je samen? 
“Met de begeleiders. Als ze tijd hebben. We fietsen 
gewoon een rondje door de wijk. Ik zou het ook 
leuk vinden om naar de HEMA in winkelcentrum 
‘Emiclaer’ te gaan om koffie te drinken. 
Ik heb daar vroeger gewoond. Mijn persoonlijk 
begeleider en ik gaan er weleens met de auto naartoe. 
Ik hoop dat we ook een keer gaan op de duofiets.” 

Wilt u doneren aan Sprank? 
Scan de QR code of maak
uw gift over via 
NL90 RABO 0118 716 638. 
Alvast bedankt! Meer lezen: 
www.vriendenvansprank.nl

Huisdier niet verbieden
Op Stavoren in Bunschoten wonen 

nu huisdieren! Er geldt een nieuw 

huisdierenbeleid. “Want”, zegt 

begeleider Ramona, “onze bewoners 

hebben net als iedereen recht op 

aff ectie van een huisdier. Anderzijds 

hebben we ook begeleiders met een 

allergie en vindt niet iedereen een 

huisdier leuk. Dus hebben we met het 

team de voors en tegens afgewogen. 

Het belang van de bewoner gaf de 

doorslag!

We hebben met elkaar afgesproken dat 

de bewoner zelf voor het dier moet 

zorgen en een dierenarts moet kunnen 

betalen. In overleg met familie hebben 

Elise en een andere bewoner gekozen 

voor knaagdieren in een kooi. Onze 

twee bewoners zijn dolgelukkig met 

hun gerbils en cavia’s!”

Oproepje: cliënt met dier!
In de volgende Sprankel wil de redactie 

graag foto’s afdrukken van een cliënt 

met of bij een dier. Heb je zo’n foto 

of wil je er eentje maken (minimaal 

1 MB groot)? Mail deze naar 

t.westerbeek@stichtingsprank.nl, 

met vermelding 

van de naam 

van de bewoner 

en een korte 

toelichting. De 

redactie maakt 

een selectie van 

de inzendingen.

Vrienden van Sprank

met vermelding 

van de bewoner 

een selectie van 

de inzendingen.

7 



Te
ks

t e
n 

be
el

d:
 M

ar
lo

es
 S

el
le

s

 Wouter Heek  Wouter Heek 
 'Ik heb over veel een mening'  'Ik heb over veel een mening' 
Open, vriendelijk en met een duidelijke mening. Dat is Wouter Heek uit 

Spakenburg. Hij woont in de nieuwe woning ‘Stavoren’ en is sinds kort lid 

van de cliëntenraad van Sprank. Hij wilde dit al eerder, maar toen had hij 

alleen een brommer: “Nu heb ik een auto en dacht ik: ‘Ik ga ervoor!’”

 Nieuw in de Cliëntenraad 

Ik ga 
ervoor!

Nu 
Wouter Heek 

een auto heeft, 
dacht hij: 

In het dagelijks leven werkt Wouter bij 
Bakker Bart. De veelzijdigheid en gezel-
ligheid in de winkel past goed bij hem: 
“Natuurlijk heb ik mijn vaste taken, 
maar geen dag is hetzelfde. Op zaterdag 
ben ik te vinden bij de IJsselmeervogels. 
Ook werk ik in de fanshop van deze 
voetbalclub.” 

Eigen mening
Naast al deze bezigheden vindt Wou-
ter ook nog tijd om mee te praten in de 
cliëntenraad. “Volgende keer praten we 
bijvoorbeeld over een dating-app en of 
deze ook geschikt is voor cliënten van 
Sprank. Dat vind ik iets heel positiefs, 
zolang het veilig is. Ik krijg inmiddels al 
langer dan zeven jaar begeleiding van 

Sprank, dus ik heb al aardig wat ervaring 
met de organisatie. Ik ben blij dat ik mee 
mag praten en ik denk dat ik dat ook 
goed kan. Want ik heb over veel dingen 
een mening.” 

Wouter hoopt dat steeds meer cliënten 
de cliëntenraad weten te vinden: “Je kunt 
altijd mailen. En dat hoeft echt niet over 
iets groots te gaan. Het mag ook iets 
simpels zijn. Als wij niets horen, dan 
weten wij ook niet wat er speelt. 
Dus laat je van je horen!” (Mail naar 
clie ntenraad@stichtingsprank.nl.)

‘We praten bijvoorbeeld over een 
 dating-app voor cliënten’
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Kort nieuws

Feestelijke opening ‘Urk’

De nieuwste Sprank-woning in Bunschoten-
Spakenburg is 9 november feestelijk geopend. 
Het hele dorp liep uit om de 25 appartementen 
en de sfeervol ingerichte groepshuiskamers 
van ‘ Urk’ te bewonderen. Het was een geweldig 
feest voor de bewoners, begeleiders, familie, 
vrienden en heel Bunschoten-Spakenburg. 

Tuingroep Vlasakkerstaete
moet groeien

‘Tuingroep Sprank’ staat met 
helderrode letters op de rugzijde van 
het grasgroene shirt van Tim Veenstra 
en Jaap Tromp. Zij maken deel uit 
van de tuingroep op Vlasakkerstaete 
Hardenberg. “Het is een klein groepje, 
dat we willen uitbreiden,” vertelt 
coördinerend begeleider Mariët van den 
Berg. Onder begeleiding van toegewijd 
vrijwilliger Wybe Knol wordt er met 
overgave geschoffeld, grasgemaaid, 
gesnoeid en hout gekloofd in deze 
enorme tuin. Een gezonde manier van 
dagbesteding! 

Met dank aan de giftgevers is een begin 
gemaakt met de beweeg- en beleeftuin 
voor cliënten van Sprank, Baalderborg, 
Prokino Kinderopvang en de buurt. 
Mariët: “Onze bewoners genieten 
nu al van de contacten.” Genoeg 
buitenactiviteiten dus en binnen… wordt 
hard gewerkt aan het klaarmaken van 
de kerstpakketten.

Van links naar rechts: Jaap Tromp, Wybe Knol en Tim Veenstra

hard gewerkt aan het klaarmaken van 
de kerstpakketten.
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 Locatie in beeld: De Rozenhoek Locatie in beeld: De Rozenhoek  

 Helene en Peternel  trainen samen en 
af en toe doet de 
hele groep mee 

Sprankel Magazine



  De hal van De Duinroos is net 
een kleurrijk museum

* Belevingsgerichte zorg: zorg en ondersteuning die rekening houdt met de ouder wordende cliënten. 
 Het zijn passende activiteiten, kijkend naar het levensverhaal van de cliënt. 
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De Alpenroos: Het zou een groep 

moeten zijn waar het tempo wat 

langzamer ligt. Maar dat weerhoudt 

de bewoners er niet van om in 

beweging te komen. Tijdens het 

dagelijks beweegmoment van Helene 

komt alles aan bod: benen, armen én 

onderkin. Regelmatig motiveert ze haar 

huisgenoten om mee te doen. 

Begeleider Peternel doet mee, terwijl  

ze af en toe de keuken induikt om te 

kijken of de spruitjes al klaar zijn. “Als 

je samen beweegt is het veel leuker en 

gemakkelijker vol te houden.”

Op de eerste etage wordt belevings- 

gerichte zorg* geboden en daar passen 

rust, veiligheid en gezelligheid bij. Arjan 

zorgt voor de muziek. Zijn stoel staat 

naast de cd’s en de stereotoren: “Ik  

luister graag naar Radio Lansingerland.” 

Meehelpen
In de woonkamer van De Zonneroos  

op de eerste etage wordt ook gekookt. 

De groep bestaat uit vier dames. Ze 

willen alle vier altijd graag helpen in het 

huis. “Het is soms vechten wie corvee 

heeft”, lacht Paula. 

Vandaag heeft Paula gewonnen. Ze mag 

meehelpen in de keuken. Paula is een 

vrouw met veel talenten: ze kan koken, 

bloemschikken, haken. Dat laatste doet 

Ontmoet de bewoners van de Rozenhoek in 
Bergschenhoek! Een bont gezelschap van kleurrijke 

mensen, met ieder hun eigen talent. Aan het einde van 
de dag treffen ze elkaar aan tafel in een van de vier 

gezamenlijke woonkamers. 

 Paula: 'Ik kook graag. 

 Vandaag help ik 

 begeleider Sietske' 

 ‘Het is soms vechten  ‘Het is soms vechten 
 wie corvee heeft’  wie corvee heeft’ 
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‘ Vaak is het gezellig, 
 maar het kan ook knallen’
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ze ook op bestelling. Bijvoorbeeld voor 

de bestuurder van Sprank: “Voor Anne 

Westerduin haakte ik een poncho. Maar 

dat doe ik niet weer. Kleinere dingen zijn 

beter te doen. Zoals een hoofdband voor 

mijn nichtje.” 

In de woonkamer zit ook een aantal 

poppen van Anneke. Het is slechts een 

fractie van haar hele verzameling. Maar 

ze knuffelt net zo graag de begeleiders 

en andere bewoners. Begeleider Marja: 

“Het knuffelen is ontstaan nadat twee 

huisgenoten zijn overleden. Dat was een 

verdrietige tijd, maar dat brengt je ook 

- letterlijk en figuurlijk - dichter bij elkaar.” 

Kunst en knallen 
Op de tweede etage van De Rozenhoek 

is de dynamiek weer anders dan op de 

eerste. Er wonen dertien mensen die 

ontwikkelingsgerichte zorg ontvangen. 

De hal van De Duinroos lijkt op een 

kleurrijk museum. De voordeur van  

Margriet hangt vol met kleurplaten.  

En de initialen van haar buurvrouw  

Johanneke pronken op heel wat 

schilderijen. Blij laat Johanneke de folder 

zien van het atelier waar ze vier dagen in 

de week werkt. “Die mag ik uitdelen van 

mijn werk.” Johanneke en Margriet zitten 

al klaar aan tafel en snoepen stiekem, en 

al lachend, van de kroepoek. 

Aan de andere kant van de keuken eten 

Liselotte en Chris samen aan tafel. Zij zijn 

de enige bewoners van De Goudroos 

die deze vrijdag thuis zijn. En dat scheelt 

heel wat gegiechel, geklets en gekibbel, 

want normaal wonen hier nog vier 

meiden. Liselotte vertelt dat de groep 

soms net een gezin is: “Vaak is het heel 

gezellig, maar het kan soms ook weleens 

knallen.” Chris, de man des huizes,  

blijft kalm, glimlacht en sluit de maaltijd 

af met gebed. “Amen.” 

 Even een fijn een-op-een-moment 

 op de kamer van Ingeborg 

 Margriet en Johanneke 

 aan tafel 

Sprankel Magazine
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Geopend: ‘De Buitenhorst’ in Haren

In september verhuisden negentien bewoners naar 
‘De Buitenhorst’ in Haren. Een prachtige, verbouwde 
‘kerkboerderij’ in de parel van het Noorden. 
Sommige van deze cliënten wonen voor het eerst 
op zichzelf. Zoals Andrew. Hij vindt wonen op ‘De 
Buitenhorst’ gezellig: “De begeleiders zijn aardig en 
maken leuke grapjes. Ik vind het fijn om met andere 
bewoners te dansen en - Nederlandstalige - muziek 

Applaus voor 
sportievelingen 
Stadskanaal en 
Sappemeer

Niet één, maar twee Sprank-locaties deden mee 
met het hardloopevenement 4Mijl4You op 
12 oktober jl. in Groningen. Bewoners, familie én 
begeleiders uit Stadskanaal en Sappemeer lieten 
zich van hun sportiefste kant zien. Het spetterende 
gezelschap heeft volop genoten. Ondanks het feit 
dat ze pas om 23.30 uur thuis waren, was iedereen 
het erover eens: volgend jaar weer! 

Zorg voor mensen met 
verstandelijke beperking 
én dementie

Dementie komt vaker voor bij 
mensen met een verstandelijke 
beperking en vaak op jongere 
leeftijd. Om deze mensen 
specifieke begeleiding te 
kunnen bieden is deze maand 
in Bunschoten-Spakenburg 
‘De Boerderij’ geopend. 
Deskundige zorgverleners 
van Sprank én Zorg- en 
wooncentrum ‘De Haven’  zijn 
24 uur per dag beschikbaar. 
Er zijn acht studio’s en er is 
een gezamenlijke, gezellige 
woonkamer. 
Er zijn nog studio’s vrij! Meer 
informatie en aanmelden: 
www.stichtingsprank.nl/
deboerderij. 

Koesafari-avontuur

De deelnemers van 
dagbesteding ‘Diamant’ (groep 
Robijn) in Hardenberg hadden 
een avontuurlijk uitj e in het 
Vechtdal. Zij stapten in de 
huifkar op zoek naar koeien. 
Die zwart-witgevlekte dieren 
kwamen heel dichtbij en ze 
hebben zelfs een stier gespot! 
En als traktatie snoepten 
zij natuurlijk van een… 
koetj esreep. 

Andrew

Kort nieuws

zij natuurlijk van een… 
koetj esreep. 
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 Meer dan het gewone 

 'Voor Jannie is 

 een persoonlijk 

 herdenkingskastje 

 ingericht' 

Jannie Veldhuis kwam gezond ter 

wereld en is in Slochteren opgegroeid. 

Als baby van negen maanden kreeg ze 

hersenvliesontsteking en daardoor is ze 

verstandelijk beperkt geraakt. In 1979 

kwam ze in de toenmalige Sprank-locatie 

‘De Burcht’ in Bedum wonen. Jaren later 

werd dat ‘De Ransuil’. “Hier ga ik nooit 

meer weg’’, waren Jannie’s woorden. 

Jannie was een betrokken en belangstel-

lende vrouw en trouwe deelnemer van 

de dagbesteding. Zij is 81 jaar geworden.

‘Na het overlijden van Jannie 
 hebben we alles samen gedaan’

Het overlijden van een bewoner 
heeft veel impact op het team, 
de medebewoners en de familie. 
Rondom het overlijden van Jannie 
Veldhuis († 17-2-2019) vormden 
de begeleiding van De Ransuil  
en familie van Jannie een  
hecht team.

Sprankel Magazine
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‘Na het overlijden van Jannie 
 hebben we alles samen gedaan’

Annette Wierenga, nichtje van Jannie

“Jannie is mijn tante, een zus van mijn 

vader. Jannie was, toen ik klein was, een 

moedertje voor mij. Later werd ik de 

‘moeder’ van Jannie. Ze zei weleens: 

“Ik heb niet in jouw buik gezeten, 

maar ik hoor wel bij jou.’’ 

Het ging al een tijdje niet goed met 

Jannie’s gezondheid. Toen het op een 

zondagochtend hard achteruitging, zijn 

we er direct heengereden. Die middag is 

ze in ons bijzijn rustig overleden. Jannie 

geloofde dat ze naar de Here in de 

hemel zou gaan, bij haar vader, moeder 

en broers. Jannie heeft nu het mooiste 

wat er is. 

We hadden heel goed contact met het 

team. We belden bijna dagelijks. Na het 

overlijden van Jannie hebben we alles 

samengedaan. Mijn man Klaas Jan is 

meegegaan om de bewoners persoonlijk 

te vertellen dat Jannie was gestorven. 

Zij waren altijd heel begaan met Jannie, 

dat was mooi om te zien. We kijken er 

goed op terug. We missen Jannie wel. 

Ze was een deel van ons leven.”

Annet Woltjer en Anne Jan ter Veen, 

begeleider en coördinerend begeleider 

Sprank

Annet: “Jannie was de enige bewoner 

die na je vakantie vroeg: ‘Hoe was je 

vakantie?’ Die wederkerigheid, dat mis 

ik wel. Ik vind het vanzelfsprekend om 

samen met de familie op te trekken 

als een bewoner overlijdt.” Anne Jan: 

“Wij kennen de cliënten heel goed en 

weten wat hun wensen zijn.” 

Op de dagbesteding van ‘De Ransuil’ 

is het zogenoemde ‘herdenkingkastje’ 

ontwikkeld. Ook voor Jannie is zo’n kastje 

ingericht. Annet: “We hebben het kastje 

samen met de bewoners gevuld met 

spulletjes die bij Jannie passen. 

Na een tijdje gaat zo’n kastje dicht, en op 

de geboorte- en sterfdag gaat het kastje 

open. Bewoners vinden het moeilijk om 

af te sluiten en dit helpt daarbij. Jannie 

vroeg eens: “Als ik in de hemel ben, kan ik 

dan ook zien wat er in mijn kastje staat?” 

Op de dagbesteding zijn we in de rol 

gegroeid om rouwbegeleiding te geven 

aan de bewoners. We zijn heel open over 

de dood en daardoor is het bespreekbaar 

geworden. Als begeleiding heb je weleens 

vragen rond het geloof, maar bewoners 

hebben dat niet: als iemand sterft, gaat 

hij of zij naar de hemel. Geen twijfels. 

Als begeleiding kun je daar  van leren.”

Heb je ook voorbeelden van 

'meer dan het gewone'? Mail ze 

naar info@stichtingsprank.nl.

 In memoriam: 

 Jannie Veldhuis 

‘ Op de geboorte- en sterfdag 

 gaat het kastje open’ 
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Wonen bij Sprank 
krijgt van jou een
Ruim 400 cliënten gaven in 2019 hun mening in het cliënttevredenheidsonderzoek 

(cto). Ook vertegenwoordigers en begeleiders vulden de vragenlijst in. Met de  

antwoorden kan Sprank de zorg en begeleiding nog beter afstemmen op de cliënt. 

Volgens vertegenwoordigers:Volgens cliënten

8,9

Sterke punten:
•  De ondersteuning als cliënt verdrietig,  

bang of boos is.
•  Betrokkenheid, kennis en kunde van begeleiders. 
•  De identiteit en het dicht bij de  

samenleving staan.

Aandachtspunt:
•  De beschikbare tijd en aandacht voor  

de cliënt.

Wonen

Sterke punten:
•  De begeleiders kennen mij goed.
•  Ik merk dat ik in een christelijk huis woon. 
•  Begeleiders helpen mij gezond te blijven.

Aandachtspunten:
• Ik weet hoe ik een klacht moet indienen.
• Ik weet dat er een cliëntvertrouwenspersoon is.
•  De bewoners voelen zich bij elkaar op  

hun gemak.

368 deelnemers 415 deelnemers 

branchegemiddelde 8,9 branchegemiddelde 7,5

v/d bewoners

89% 

v/d vertegenwoordigers

46% 

74%
(zeer) tevreden

23%
gaat wel

3% (zeer) ontevreden 2% perfect!4% matig

26%
heel goed18%

ruim 
voldoende

38%
goed

12%
voldoende

66% geeft 
een 8 
of hoger!

Gem. cijfer:    8,9 Gem. cijfer:    7,8
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Volgens vertegenwoordigers:Volgens cliënten

Dagbesteding

Meer lezen over de resultaten? 
Kijk op stichtingsprank.nl/cto. 
Bron: Onderzoeksrapporten Buntinx, 
augustus 2019.

Sterke punten:
•  De cliënt voelt zich thuis.
•  Leuk aanbod activiteiten.
•  De vriendelijke en begripvolle begeleiding.

Aandachtspunten:
•  Een nog ruimer aanbod aan activiteiten – 
 vaker naar buiten gaan.
•  Het verminderen van drukte – meer ruimte 
 op de dagbesteding.

Sterke punten en aandachtspunten: 
Deze zijn vergelijkbaar met die van de cliënten. 

90 deelnemers 

branchegemiddelde 8,9

v/d cliënten

93% 

85%
(zeer) tevreden

14%
gaat wel

1% (zeer) ontevreden 2% perfect!2% matig
4% voldoende

28%
heel goed

16%
ruim 

voldoende

48%
goed
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57 deelnemers 

branchegemiddelde 7,2

v/d vertegenwoordigers

59% 

Volgens cliënten

Ambulante begeleiding

Cliënten zijn het meest tevreden over het door de begeleiding nakomen van 
afspraken. Aandachtspunt is de (on)bekendheid met de klachtenregeling. 

40 deelnemers 

branchegemiddelde 8,7

v/d cliënten

59% 88%
(zeer) tevreden

12%
gaat
wel

66% geeft 
een 8 
of hoger!

78% geeft 
een 8 
of hoger!

Gem. cijfer:    8,9

Gem. cijfer:    9,2

Gem. cijfer:    8
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Heidy

 Werken bij Sprank 

Een rondleiding 
is onderdeel van de 

interne audit. 
Miguel laat Lian en 

Heidy de woning en zijn 
appartement zien

Collega’s, cliënten en familie het hemd 
van het lijf vragen. Heidy Korthuis en 
Lian Meier doen het met een goede 
reden: iedereen scherp houden, 
zodat Sprank de beste zorg blijft 
geven. “Maar”, benadrukt het duo, 
“zonder het gevoel te geven van een 
'overhoring'." Dat is het uitgangspunt 
bij de interne audits. 

“De zorg moet nooit vanzelfsprekend 

of automatisch gebeuren”, begint Lian. 

"Daarom gaan wij het gesprek aan met onze 

collega’s, cliënten en hun familie. Het doel 

is dat we als organisatie hiervan kunnen 

leren en onze zorg verbeteren. Tijdens de 

gesprekken vragen we wat goed gaat en wat 

beter zou kunnen. We zoomen in op het 

thema ‘veiligheid’ en vragen bijvoorbeeld 

aan een cliënt of hij zich op zijn gemak voelt 

bij de andere bewoners.”

Dubbele verrijking
Heidy en Lian werken als begeleider op een 

locatie van Sprank in het noorden van het 

land. Ze volgden in het voorjaar van 2019 

een training tot interne auditor. Daardoor 

leerden ze de kunst van het luisteren, 

samenvatten en doorvragen. “Door zo’n 

training kunnen we ons blijven ontwikkelen”, 

vertelt Lian. “Dat is een verrijking voor ons 

persoonlijk, maar ook voor de organisatie. 

De verbeterpunten en opgedane ervaring 

nemen we mee naar onze eigen locatie.” 

‘Waren we al begonnen?’
Het stel vult elkaar tijdens de audits goed 

aan en weet het gesprek in een ontspannen, 

positieve sfeer aan te gaan. Dat blijkt wel  

uit de reactie van een cliënt met wie zij  

het gesprek voerden: “Na een half uur  

waren we klaar en toen vroeg zij:  

‘Waren we al begonnen dan?’” lacht Heidy. 

“De pareltjes zijn natuurlijk de gesprekken 

waarin uitgesproken wordt dat iedereen  

in de Driehoek het onderlinge  

vertrouwen ervaart.” 

Audit met 
bewoner Miguel

‘ We vragen 
en luisteren 
zonder 
veroordeling’

 Sprank-collega's 
 houden elkaar scherp: 

Lian
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‘Sprankel’ is een uitgave van Stichting Sprank, 
christenen met hart en zorg voor mensen 
met een beperking. 

Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle

T 088-007 07 00
W www.stichtingsprank.nl
E info@stichtingsprank.nl

Vrienden van Sprank
secretariaat@vriendenvansprank.nl 
0321-312 684

Wilt u eenmalig een bijdrage doen? 
Uw gift is welkom op rekeningnummer NL90 
RABO 011 87 16 638 t.n.v. Stichting Vrienden 
van Sprank te Zwolle. Donateur worden? 
Vul online een aanmeldformulier in op 
vriendenvansprank.nl.

Vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk 
of hebt u daarover vragen? Neem contact met 
ons op via vrijwilligers@stichtingsprank.nl.

Wilt u de Sprankel niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar 
info@stichtingsprank.nl.

Cliëntenraad
clientenraad@stichtingsprank.nl
0592 340 645

Redactie Sprankel
Margreet van Buuren, Froukje Pool, 
Dick Post, Henriëtte Riemersma, 
Marloes Selles, Ramona Vermeer,
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Elisabeth Ismail, Carla Manten, 
Kees Muizelaar, Dineke van der Wouden
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Redmatters § redmatters.com

Druk
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© Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar 
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie. 
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Column

“Wat vind je het leukste aan je werk?” Als me 
dat gevraagd wordt, weet ik het antwoord wel: 
iets met cliënten ondernemen! Het afgelopen 
seizoen werd het: samen eten. Bietj es in 
Hardenberg, een pasta in Vathorst, een broodje 
kroket in Bedum en een heus diner 
in Bergschenhoek! 

Samen aan tafel zitten, 
dat schept een sfeer van 
vertrouwen. Dan komen 
de onderwerpen op tafel 
waar je blij van wordt of 
boos over bent. Ik voel 
me bevoorrecht om zo 
samen met cliënten het 
leven te kunnen delen. 

Nee, het is niet mijn taak om een probleem 
zelf op te lossen. Dat is soms best moeilijk, omdat ik dat 
wel graag doe. Maar ik neem de informatie uiteraard 
wel mee in mijn dagelijks werk als bestuurder. Vreugde 
delen omdat iemand weer oom of tante is geworden 
of een nieuwe baan heeft, is ook waardevol. Ik krijg zo 
zicht op wat iemands leven betekenis geeft. 

Voor het komende seizoen zin ik alweer op een nieuwe 
mogelijkheid om bij cliënten aan te schuiven. De eerste 
uitnodiging heb ik al binnen. Heb jij ook een goed idee? 
Laat het me weten! 

Anne Westerduin - de Jong, 
raad van bestuur

 Het leukste aan  Het leukste aan 
 mijn werk is...  mijn werk is... 
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Kerstpakket

Het mooiste kerstpakket
ligt gewikkeld in doeken
zomaar in een voerbak.

Gods grote surprise.

Anton Chardon


