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1. Inleiding

Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2019 van Stichting Sprank. Dit 
verslag geeft inzicht in hoe Sprank omgaat met de zeven landelijke 
thema’s die het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aandraagt en 
wat de resultaten hiervan zijn. In dit rapport komen deze zeven 
onderwerpen aan de orde: het zorgproces rond de individuele cliënt, 
de aandacht voor eigen regie, cliëntervaringen, het samenspel 
in zorg en ondersteuning, focus op veiligheid, betrokken en 
vakbekwame medewerkers. We sluiten af met de verbeterpunten 
die worden aangemerkt als prioriteit in 2020. De focus op kwaliteit 
is een voortgaand proces. Jaarlijks wordt het kwaliteitsrapport 
herzien en aangevuld. We beschrijven opnieuw wat we gaan 
verbeteren en leren met elkaar. Dat alles met als doel dat cliënten, 
medewerkers, verwanten en vrijwilligers en andere betrokkenen 
dagelijks kwaliteit en veiligheid ervaren. Dit kwaliteitsplan is dan 
ook het continueren en ontwikkelen van het voorgaande. Aandacht 
voor kwaliteit en verbetering zien we als een continu proces. Het 
kwaliteitsplan maakt deel uit van de begrotings- en jaarplancyclus 
bij Sprank. Verschillende medewerkers hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit rapport. Ook vormen de jaarplannen, audit- 
en teamreflectieverslagen een belangrijke bron van informatie. 
Zie in bijlage 1 een schets van Sprank als organisatie. Deze 
definitieve versie van het kwaliteitsplan 2019 is eerst voorgelegd 
aan de volgende partijen: 
 • De ondernemingsraad van Stichting Sprank. 
 • De cliëntenraad van de Stichting Sprank. 
 • De raad van toezicht van Stichting Sprank.

We houden de volgende hoofdstukindeling aan:
• Reflectie op kwaliteit van zorg:
  -  Wat zeggen cliënten en vertegenwoordigers?
  -  Bevindingen externe en interne 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. In verband met de coronacrisis 
is de externe visitatie uitgesteld naar 2021 om te reflecteren op 
het volgende kwaliteitsrapport. 

Zwolle, maart 2020

Drs. Anne Westerduin - de Jong, MBA 
Raad van bestuur
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Het jaar 2019 is een jaar geweest waarin 
onze organisatie er op gericht is geweest om 
‘de basis op orde’ verder door te voeren. Zo 
werd er gewerkt aan het optimaliseren van 
het gebruik van het volledige elektronisch 
cliëntendossier (ecd), het jaarlijks voeren van 
functionerings-/ontwikkelgesprekken met 
medewerkers en het systematisch verbeteren 
van de kwaliteit en veiligheid van de zorg door 
onder andere het toepassen van de Prisma-
onderzoeksmethodiek. 
De resultaten uit het cliënttevredenheids-
onderzoek en de HKZ-externe-audits 
bevestigen ons dat de basis op orde is. De 
cliënten en verwanten gaven in het onderzoek 
een waardering die gemiddeld op een relatief 
hoog niveau ligt. Aandacht voor kwaliteit en 
verbetering zien we als een continu proces. 

De belangrijkste aandachts- en verbeterpunten 
zijn voor 2020: 

Meldingen incidenten cliënten
Sprank heeft een hoge meldingsbereidheid ten 
aanzien van incidenten. Dat maakt inzichtelijk 
waar verbetering mogelijk is. De opvolging 
van de meldingen in 2019 lag vaak op het 
individuele of het teamniveau en was vaak 
praktisch van aard. Dit is een goede basis om 
Meldingen Incidenten Cliënt, oftewel het MIC-
systeem, in 2020 verder door te ontwikkelen. 
Vooral in samenhang met andere meldingen 
die gerelateerd zijn aan een veilige woon- en 
arbeidsomgeving. 

Zorgplan
De volledigheid van het ecd, registratie 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en 
overzichtelijke rapportages vormen een blijvend 
aandachtspunt voor 2020. 

Leefstijl
Sprank vindt het belangrijk dat gezonde leefstijl 
op iedere locatie in 2020 een onderwerp van 
gesprek is en dat op iedere locatie gewerkt 
wordt aan het optimaliseren van een gezonde 
leefomgeving. Dit gebeurt onder andere door 
op iedere locatie een aandachtsfunctionaris 
hiervoor aan te stellen. Ook is een gezonde 
leefstijl onderdeel van het zorgplan en wordt 
er met elke cliënt in een open gesprek 
nagedacht over gezonde leefstijl toegepast 
op zijn/haar leven.

Vakbekwame en betrokken medewerkers
De focus van de scholing ligt in het bijzonder op 
het professionaliseren van de verpleegkundige 
zorg en de uitvoering van de zorg conform de 
Wet zorg en dwang.

Wie we zijn

Stichting Sprank is een christelijk 
geïnspireerde zorgorganisatie en biedt 
zorg, begeleiding en ondersteuning aan 
mensen met een verstandelijke beperking 
en/of lichamelijke beperking. Sprank zorgt, 
ondersteunt en begeleidt op woonlocaties, 
dagbestedingslocaties 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 2019 met veel 
betrokkenheid ingezet voor de zorg aan haar 
cliënten, zowel ambulant als op de dertig 
woonlocaties en de acht dagbestedingslocaties 
verspreid over twintig gemeenten in Nederland. 

De vijf sterke punten in de organisatie zijn:
1.   Bevlogen en betrokken medewerkers.
2. Heldere identiteitsfocus.
3.    Visie op de Driehoek 

cliënt-verwant-professional.
4.   Grote groep vrijwilligers.
5.   Kleinschaligheid. 

Ze verdienen continu de aandacht op alle 
niveaus om  onze belofte waar 
te maken.

3. Hier staan we voor2. Samenvatting

Christenen met hart en zorg

Bij Sprank is de liefde van God de 
drijfveer tot liefdevolle zorg en 
ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Vanuit de 
overtuiging dat de Bijbel ook in deze 
tijd richting en houvast geeft, zoeken 
wij naar passende manieren om voor 
elke cliënt christelijke zorg concreet 
in te vullen. Wie deze levensvisie 
op prijs stelt, zal zich bij Sprank 
thuis voelen.

Onze ondersteuning is relatiegericht 
en ingebed in een herkenbaar 
christelijk klimaat. Cliënten krijgen 
bij Sprank 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 
gedreven professionals. Ze  delen 
de innerlijke overtuiging dat de 
bevrijdende boodschap van Jezus 
Christus het dagelijks handelen kleur 
geeft. Door de kracht die God ons 
geeft, zijn wij in staat ons dagelijks 
werk te doen. 

 Sprank gelooft in het belang van de 
Driehoek: medewerkers en cliënten 
en hun familie geven samen vorm 
aan optimale zorg. Het grote netwerk 
van vrijwilligers uit de kerken die 
onze locaties omringen, draagt voor 
een belangrijk deel bij aan het laten 
sprankelen van onze cliënten. Zo 
willen we als geliefde kinderen van 
God samen op weg zijn naar het 
volle leven dat Hij ons belooft.
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Visie

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- 
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.

De professionele zorg van Sprank

Sprank hecht grote waarde aan het geven van 
professionele zorg aan cliënten die begeleid 
wonen en/of dagbesteding ontvangen.
Er wordt gewerkt 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 binnen de organisatie breed ingezet. 
Daarnaast worden er op de doelgroep 
specifiek afgestemde methodieken gebruikt 

die aansluiten bij het werken volgens 
de Hermeneutische cirkel. Denk bij deze 
doelgroepen aan ouderen, cliënten die 
intensieve begeleiding/intensieve zorg nodig 
hebben, cliënten met autisme en/of een (licht) 
verstandelijke beperking.

Doelgroep ouderen
methodiek Belevingsgerichte zorg
Het uitgangspunt van deze methodiek is 
de leefwereld (beleving) van de cliënt. Het 
doel van de begeleiding is het remmen van 
achteruitgang en bevorderen van welbevinden. 
Een korte opsomming van de bekendste 
vormen waarvan gebruik gemaakt kan worden 
binnen de belevingsgerichte zorg:
• validation (Feil, 1994)
• reminiscentie (Pool, 2003)
• realiteitsoriëntatie (ROT) (Metitieri, 2001)
• warme zorg (van der Kooij, 2001)
•  passiviteit van het dagelijks leven (PDL) 

(Feil, 2004)
•  zintuigactivering (snoezelen, senso-

motorische integratie) (Kruyver, 1996) 

De Hermeneutische cirkelDriehoekskunde
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Doelgroep intensieve begeleiding 
Triple-C is een visie en een methodiek voor 
de begeleiding en behandeling van mensen 
met een (verstandelijke) beperking, die 
daarnaast gedragsproblemen of psychische 
problemen hebben. De drie c’s van Triple-C 
staan voor cliënt, coach en competentie. 
Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten 
door op basis van een onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie samen competenties op 
te bouwen. 
Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:  
• uitgaan van hun menselijke behoeften;  
•  een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie 

met hen aangaan (relatieopbouw);
•  samen werken aan betekenisvolle 

daginvulling (competentieopbouw);
•  anders kijken naar probleemgedrag en de 

onderliggende oorzaken aanpakken.

Doelgroep ernstig meervoudig beperkingen
Binnen Sprank hebben we op basis van 
onderzoek (van den Berg-Brouwer & 
Hazeleger, 2014) gekozen voor de volgende 
methodiek: LACCS: Lijf, Alertheid, Contact en 
Communicatie, Stimulering. ‘Het LACCS-model 
is een methodische wijze van werken, voor een 
groot deel gebaseerd op de ervaringstheorie, 
maar ook op neuropsychologie, basale 
stimulatie en totale communicatie’  
(Bruggen, 2012). 

Doelgroep licht verstandelijk beperkt 
‘Oplossingsgericht Werken met mensen 
met een verstandelijke handicap’ van J.J.N. 
Teggelaar en J. v.d. Bosch wordt gebruikt voor 
de inzet van de methode. Het is een positieve 
gespreksmethode om cliënten te motiveren 
voor hun eigen doelen. Oplossingsgericht 
Werken kent een aantal basisregels:
Als iets niet werkt: stop en probeer wat anders.
Doe wat werkt meer en bouw dat uit.
Leer wat werkt een ander aan.

Doelgroep verstandelijke beperking  
en autisme
‘Geef me de 5’, is gekozen als meest geschikte 
methode voor de doelgroep mensen met 
een verstandelijke beperking en autisme. De 
methode is ontwikkeld door Colette de Bruin.

In 2020 doen we onderzoek naar de 
toepasbaarheid van de presentiebenadering 
van professor Andries Baart als overkoepelende 
zorgvisie voor Sprank. Karakteristiek voor de 
presentiebenadering is: er zijn voor de ander, 
het gaat om de goede en nabije relatie (veel 
meer dan het oplossen van problemen), om 
zorg, om de waardigheid van de ander, het 
erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om 
verhalen, om een nauwgezette afstemming op 
de leefwereld van de ander, om de wil de ander 
tot zijn of haar recht te laten komen en niemand 
ooit af te schrijven. 

4,1   Wat zeggen cliënten en verwanten?

Het antwoord op de vraag hoe de zorg door de 
cliënt en zijn of haar verwanten ervaren wordt, 
bepaalt of de kwaliteit van de zorg vanuit hun 
optiek als voldoende beschouwd wordt. Het is 
voor Sprank dan ook een belangrijke indicator 
waarmee gewerkt wordt.

Eenmaal in de twee jaar houdt Sprank 
een cliënttevredenheidsonderzoek. 
Ruim vierhonderd cliënten gaven in 
de zomer van 2019 hun mening in het 
cliënttevredenheidsonderzoek. Ook 
cliëntvertegenwoordigers en begeleiders 
vulden de vragenlijst in. Het onderzoeksbureau 
Buntinx gaf aan dat de uitkomsten van 
de zorgervaringen gemiddeld op een 
relatief hoog niveau liggen. Zie achter 
bijlage 2 de onderzoeksresultaten van het 
cliënttevredenheidsonderzoek 2019. 

Onderzoeksresultaten cliënten wonen 2019 
(Bron: CTO wonen, augustus 2019, Buntinx)

• Deelnemers: 368 (89% van de bewoners)
• Gemiddeld cijfer in de branche: 8,9 
•  Gemiddeld cijfer voor Sprank: 8,9  

(gelijk aan 2017)

4. Reflectie op kwaliteit van zorg

“ Begeleiders doen 
wat ze beloven 
en denken met 
mij mee”

74%
(zeer) tevreden

23%
gaat wel

3% (zeer) ontevreden
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Onderzoeksresultaten 
cliëntvertegenwoordigers wonen 2019
(Bron: CTO wonen, augustus 2019, Buntinx)

•  Deelnemers: 191 (46% van de 
vertegenwoordigers)

• Gemiddeld cijfer in de branche: 7,5 
• Gemiddeld cijfer voor Sprank: 7,8 (2017: 7,6)

In het jaar 2019 is er gewerkt aan de 
voornaamste verbeterpunten die uit het 
cliënttevredenheidsonderzoek van 2016/2017 
naar voren kwamen, namelijk: de onvrede 
rond de groepssamenstelling op locaties en 
de niet altijd optimale communicatie met 
de vertegenwoordigers van de cliënt. De 
onderzoeksresultaten van augustus 2019 
geven weer dat cliëntvertegenwoordigers 
de communicatie met begeleiders nu hoger 
waarderen, er is een hogere waardering voor 
de samenwerking en transparantie in de 
zorgdriehoek, een stijging van 4,2 naar 4,3 
op een vijfpuntsschaal. Een ander kritisch 
punt betrof de continuïteit van de begeleiding 
(personeelswisselingen). Dit onderwerp 
scoort in 2019 bij cliëntvertegenwoordigers en 
begeleiders ook beter. In de antwoorden op de 
open vragen worden ten opzichte van 2016 en 
2017 minder spontane meldingen gemaakt van 
problemen ten aanzien van de teamstabiliteit. 

De verbeterpunten kennen een doorloop 
in 2020. De gevoelde onvrede rond de 
groepssamenstelling dient blijvend gemonitord 
te worden. Het betreft met name een veilige 
en rustige leefsfeer op de groepen en de wijze 
waarop ingegrepen wordt bij onderlinge 
conflicten en ruzies. Cliënten geven in het 
onderzoek van 2019 een score van 2,8 aan op 
een driepuntsschaal over de wijze waarop de 
begeleiders hiermee omgaan, in 2016 was de 
score 2,7. 

Op basis van de resultaten van het actuele 
cliënttevredenheidsonderzoek komen we tot 
de volgende twee belangrijke verbeterpunten: 
het vergroten van de bekendheid met de 
mogelijkheid om ‘de vertrouwenspersoon’ 
in te schakelen en het bekendmaken van de 
voor de cliënt haalbare procedure om een 
klacht in te dienen. Eind 2019 hebben de 
cliëntgroepondersteuners al bekendheid 
gegeven aan de vertrouwenspersoon (wie, 
hoe te bereiken, wanneer contacteren?) en 
ze gaan daar in 2020 mee verder. In 2020 
zal verder meer bekendheid worden gegeven 
aan de cliëntvertrouwenspersonen en de 
klachtenregeling. Deze klachtenregeling 
zal in ieder team besproken worden 
en begeleiders worden geïnformeerd 
over wanneer en hoe door te verwijzen 
naar een cliëntvertrouwenspersoon of 
klachtenfunctionaris. Ook wordt vanaf najaar 
2019 informatie over de vertrouwenspersonen 

“ Ik ben positief 
over de 
persoonsgerichte 
zorg, de 
betrokken 
begeleiders en de 
samenwerking in 
de Driehoek”

2% perfect!4% matig

26%
heel goed18%

ruim 
voldoende

38%
goed

12%
voldoende
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en klachtenregeling standaard meegestuurd 
met de zorgovereenkomsten aan cliënten en 
hun vertegenwoordigers. 

In oktober 2019 hebben de teams de resultaten 
uit het cliënttevredenheidsonderzoek gebruikt 
voor het formuleren van doelen in het jaarplan 
van 2020. Tijdens de teamvergaderingen in 
2020 wordt de voortgang op verbeterpunten 
gemonitord en zal er reflectie plaatsvinden op 
het welbevinden van de bewoners in de groep. 

4,1.1 Klachten

Bij Sprank streven we ernaar om de cliënten zo 
goed mogelijk te bejegenen en te begeleiden. 
Het is belangrijk dat cliënten zich gezien en 
erkend weten. 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 2019 vier klachten ingediend: één 
klacht via de externe klachtencommissie en  
drie klachten via de klachtenfunctionaris. De 
vier klachten zijn afgehandeld. De klachten 
gingen over samenwerking/communicatie in  
de Driehoek. Naar aanleiding van twee klachten 
is een teamintervisie ingezet met behulp van  
de Prisma-methodiek onder leiding van een 
extern deskundige. Dit had als doel om als  
team en als organisatie hiervan te leren.  
Ook is de klachtenregeling in 2019 geëvalueerd 
en geactualiseerd. 

4,1.2 Vertrouwenspersonen cliënten

Binnen Sprank zijn er twee onafhankelijke 
cliëntvertrouwenspersonen actief. Zij zijn 
bereikbaar via telefoon, e-mail en via sociale 
media. Hun gegevens zijn te vinden op de 
website van Sprank, en op de locaties liggen 
flyers met hun contactgegevens. Eind 2019 
hebben de cliëntgroepsondersteuners in ieder 
bewonersoverleg de voorlichtingsfilm van de 
cliëntvertrouwenspersonen getoond. 

In 2019 is er naar aanleiding van het 
aangegeven verbeterpunt nauw samengewerkt 
met de klachtenfunctionaris van Sprank om 
de route naar de cliëntvertrouwenspersoon 
zo gemakkelijk mogelijk te maken. De 
klachtenfunctionaris informeert cliënten en 
verwanten dat de cliëntvertrouwenspersoon 
kan helpen om de klacht op schrift te zetten of 
kan helpen bij gesprekken over een klacht. 

In 2019 zijn er veertien meldingen gedaan bij 
de cliëntvertrouwenspersonen door zeven 
cliënten en drie verwanten. Er zijn verschillende 
gesprekken over de meldingen gevoerd. 

Een overzicht van de aard van de meldingen 
treft u aan in onderstaande tabel. 

2019 2018

Dwang 0 0

Persoonlijke zaken 3 3

Verblijf 3 1

Organisatie, regels, 
financiën

3 0

Bejegening 5 3

Zorg en begeleiding 0 3

De casussen waarin de begeleiding niet 
aansluit bij wat de cliënt verwacht en/of 
wenst, springen het meest in het oog. In 2019 
hebben meer verwanten contact gezocht met 
de cliëntvertrouwenspersonen en zij hebben 
aangegeven dat het moeilijk is om feedback te 
geven zonder dat de onderlinge verhoudingen 
in de Driehoek verstoord raken. 

De cliëntvertrouwenspersoon heeft daar nu 
nadrukkelijk oog voor en adviseert over wat 
de rechten van een cliënt zijn en hoe je die op 
adequate wijze bespreekbaar maakt. 

4.2  Bevindingen externe en  
interne audits

In februari en in oktober 2019 is Sprank bezocht 
door een externe auditor om vast te stellen of 
het managementsysteem van Sprank voldoet 
aan de eisen uit de HKZ-Gehandicaptenzorg 
(2015). Er werd onderzocht of Sprank gericht 
is op continu verbeteren om te kunnen voldoen 
aan de eisen en wensen die cliënten stellen. 
Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers 
van het hoofdkantoor, vier woonlocaties en 
een dagbesteding. Sprank hecht waarde aan 
deze bezoeken, omdat Sprank kan leren van 
deze audits. Het voorkomt bedrijfsblindheid en 
helpt om systematisch te kijken, te denken en te 
verbeteren. In 2019 heeft Sprank geen bezoek 
gehad van de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ). 

Voornaamste aandachtspunten uit de externe 
audit van oktober 2018 die in de externe audits 
van 2019 zijn getoetst, waren: 
• Analyse van het personeelsbeleid. 
•  Het gebruik en de volledigheid van het 

elektronisch cliëntendossier.
•  Verdieping brengen in het systematisch 

bewaken, beheersen en verbeteren van de 
kwaliteit en veiligheid van de zorg. 

De conclusie uit de externe audit van 
oktober 2019 was dat Sprank voldoet aan 
de HKZ-norm/wetgeving en dat zij haar 
eigen beleid consistent uitvoert. De auditor 
heeft aangegeven dat Sprank zich in 2019 
verder ontwikkeld heeft. Er werd een 
professionaliseringsslag op verschillende 
niveaus geconstateerd: primaire zorg, 
personeelsbeleid, sturing op plannen/
voortgang/risico’s en ecd.  Ook viel het 
de auditoren op dat Sprank zich goed 
voorbereidt op de invoering van de Wet zorg 
en dwang (ingangsdatum 1 januari 2020). 
Een aandachtspunt voor Sprank is om haar 
leveranciers systematisch te beoordelen. 

In 2019 is Sprank gestart met het opleiden van 
interne auditoren om van binnenuit de kwaliteit 
van de zorg te ontwikkelen, verbeteren en 
borgen. In 2019 zijn dertien teams bezocht door 
een tweetal interne auditoren, georganiseerd 
door de afdeling Kwaliteit. Het streven is 
dat ieder team eenmaal per twee jaar een 
auditgesprek heeft. De interne auditoren zijn in 
gesprek gegaan met een afvaardiging van het 
team, verwanten en cliënten over de volgende 
drie focusonderwerpen: 
1.   Emotionele veiligheid cliënten.
2.    Meldingen incidenten cliënten (MIC).
3.   Veiligheid in het team (reflectie,  

feedback, nazorg).
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Elk van deze bezoeken heeft geresulteerd in 
een auditrapportage die is teruggekoppeld aan 
de sectormanager, gedragsdeskundige en het 
team. De teams gaan vervolgens zelf met de 
bevindingen en verbeterpunten aan de slag. In 
de interne auditgesprekken is besproken of de 
cliënt zich veilig voelt in de groep waar hij of zij 
zorg krijgt. In twee gesprekken geeft de cliënt 
of diens vertegenwoordiger aan dat hier ruimte 
is voor verbetering en wordt hier ook al aan 
gewerkt door de begeleiding. 

Cliënten geven in diverse auditgesprekken 
aan dat ze zich serieus genomen voelen en 
medezeggenschap hebben: ze voelen zich 
gehoord, niet betutteld en krijgen inspraak, 
bijvoorbeeld via het bewonersoverleg. Ook de 
bewonersgroep is van belang bij de (ervaren) 
veiligheid. 

In twee auditgesprekken hebben cliënten 
aangegeven dat er weleens spanningen 
ontstaan tussen medebewoners. In deze 
auditgesprekken werd geconstateerd dat 
locaties hier volgens Sprank-protocol mee 
om weten te gaan. Zij handhaven huisregels, 
zetten maatregelen in wanneer spanningen 
oplopen (bijvoorbeeld het kleiner maken van 
groepen) en weten de juiste route te vinden 
wanneer de spanning toch dreigt te escaleren 
(bijvoorbeeld Driehoeksbemiddeling of 
mediation). De bevindingen van de tweede en 
derde focusonderwerpen worden beschreven in 
de volgende hoofdstukken. In 2020 blijven de 
focusonderwerpen van de interne audit gelijk 
aan 2019. 

Vrijwel alle teams (93%) hebben in 2019 
gereflecteerd op de thema’s van het 
kwaliteitskader:
•   Zorgproces rond individuele cliënt.
•   Borging veiligheid in zorg en ondersteuning.
•   Kwaliteit relatie cliënt/familie/netwerk.
•   Toerusting medewerkers in relatie tot 

zorgvragen van de cliënt.

Per thema zijn op basis van de teamreflecties 
de belangrijkste gesprekspunten en/of 
verbeterpunten geformuleerd die in dit 
kwaliteitsplan aan de orde komen.

“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 
onderling vertrouwen ervaart.”  

Heidy en Lian hebben in 
2019 hun eerste drie audits 
uitgevoerd. En er zijn nog vijf 
duo’s als zij. Lian geniet er 
zichtbaar van: “De gesprekken 
met begeleiders zijn collegiaal 
en er is veel herkenning. Na het 
lezen van onze bevindingen 
zeiden collega’s: ‘Hé, er staan 
hier echt punten waar we iets 
mee kunnen’.” 

Heidy en Lian spraken vier 
verschillende betrokkenen: 
een bewoner, een persoonlijk 
begeleider, een moeder en 
de coördinerend begeleider 
van locatie Veldhorst in 
Stadskanaal.

Ineke Boiten, moeder van 
bewoonster Yvonne: “Lian 
en Heidy gaven mij alle 
gelegenheid om te vertellen 
wat ik van de zorg vind. We 
spraken onder andere over de 
veiligheid in de groep en dat 
het avondeten vaak onrustig 
verloopt. Naar aanleiding van 
de audit zijn er aanpassingen 
gedaan, zodat er meer rust en 
veiligheid in de groep is.”

Jos van den Akker, 
coördinerend begeleider:  
“Wij voelden minder spanning 
omdat de audit door collega’s 
werd afgenomen. Het voelde 
nu als: ‘we komen elkaar 
versterken’ in plaats van ‘we 
komen kijken naar wat niet 
goed gaat’. Er konden dingen 
gezegd worden zonder dat met 
de vinger werd gewezen of dat 
we ergens ‘bang’ voor moesten 
zijn. Het gesprek heeft er bij mij 
voor gezorgd dat ik weer even 
nadenk over hoe de dingen 
gaan en wat hierin anders of 
beter kan.” 

Interne waarderende audits

 ‘We vragen en luisteren  ‘We vragen en luisteren 
 zonder oordeel’  zonder oordeel’ 

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. 
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4.3  De kwaliteit van het zorgproces 
rond de individuele cliënt

4,3,1 Zorgplan

In 2019 is er veel aandacht geweest voor het 
gebruik en de volledigheid van de informatie 
in het zorgplan/elektronisch cliëntendossier 
en het delen van informatie binnen het team. 
De sectormanagers hebben maandelijks 
gestuurd op de volledigheid en de kwaliteit 
van de cliëntendossiers/zorgplannen. Het 
streven is dat alle meters in het ecd op 100% 
staan. Wanneer dat niet het geval is, dan moet 
de reden bekend zijn en de verwachte datum 
wanneer de meters wel op 100% komen. De 
desbetreffende sectormanager moet met 
deze reden akkoord gaan. Per 31 december 
2019 staan de ecd-meters tussen de 85-100%. 
De volledigheid van het ecd, de registratie 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en 
overzichtelijke rapportages vormen een blijvend 
aandachtspunt voor 2020. Ook wordt er door 
de werkgroep ‘Zorgplan & ecd’ in 2020 verder 
gewerkt aan een kwalitatief helder zorgplan, dat 
zo min mogelijk als complex wordt ervaren door 
begeleiders en tegemoetkomt aan de wensen 
van cliënt en verwant. Ook de aanpassingen die 
nodig zijn voor de Wet zorg en dwang krijgen 
extra aandacht. 

In het zorgplan van de cliënt wordt aandacht 
besteed aan de gezondheidsrisico’s en de 
kwaliteit van bestaan van de individuele cliënt. 
Binnen het zorgplan is aandacht voor elf 
domeinen, gebaseerd op de acht domeinen van 
bestaan van R. Schalock (1999):
1.  verstandelijk functioneren
2.  zelfredzaamheid
3.  lichamelijk functioneren
4.  communicatie
5.  sociaal functioneren
6.  emotioneel functioneren
7.  geloofsbeleving
8.  seksualiteit
9.  werk of dagbesteding of opleiding
10. vrijetijdsbesteding
11.  wonen

De domeinen zijn voor iedere cliënt hetzelfde, 
maar de invulling ervan wordt afgestemd op de 
cliënt. Het interview met de cliënt, waarmee een 
jaarlijkse bijstelling van het zorgplan aanvangt, 
is een belangrijk middel om in te schatten 
in welke mate 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 
door de cliënt, de persoonlijk begeleider 
en/of de wettelijk vertegenwoordiger. Bij 
wooncliënten wordt het zorgplan mede 
ondertekend door de gedragsdeskundige. De 
vaststelling van het zorgplan vindt plaats in een 
Driehoeksgesprek. In 2019 is de rechtspositie 
van de cliënten in kaart gebracht. Dit verplicht 
de Wet zorg en dwang met ingang van 2020. 

Het cliëntportaal is een veilige en efficiënte 
manier van informatie uitwisselen met cliënten/
vertegenwoordigers. Sprank is in 2019 gestart 
met een gefaseerde invoering. Het doel is om 
medio 2020 een cliëntportaal te hebben voor 
alle bewoners en hun vertegenwoordigers. Het 
cliëntportaal verhoogt de eigen regie en 
betrokkenheid van zowel wooncliënten als hun 
vertegenwoordigers. 

Het zorgproces rond de individuele cliënt is een 
thema uit het kwaliteitskader waar vijfentwintig 
teams in 2019 op hebben gereflecteerd. De vijf 
belangrijkste thema’s waar op gereflecteerd 
is komen, indien van toepassing, terug in de 
jaarplannen van de teams. 

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

 •  We nemen de wensen van cliënten 
serieus.

 •  We blijven met elkaar in gesprek over de 
kaders per cliënt waarbinnen we zijn/haar 
wensen vorm kunnen geven.

 •  Een cliënt mag zorg weigeren: hoe zorgen 
wij ervoor dat de wens van de cliënt toch 
vorm krijgt?

 •  We betrekken cliënten bij het bepalen van 
activiteiten(volgorde).

 •  We richten ons op de belevingswereld van 
de cliënt. 

2. Eigen regie cliënt 
 •  We zetten de Hermeneutische cirkel 

methodisch in zodat we blijvend 
aansluiten op het ontwikkelingsniveau 
van de cliënt. 

 •  We nemen de eigen regie van de cliënt 
als uitgangspunt in de uitvoering van 
de zorg. Naast de cliënt in plaats van 
tegenover.

 •  We zoeken naar de grens van eigen regie 
binnen de mogelijkheden van het team en 
de samenstelling van de groep.

 •  Waar de eigen regie van de cliënt 
botst met de verwachtingen van 
ouders en verwanten (niet wettelijke 
vertegenwoordiging) is de wens van de 
cliënt leidend. 

3. Zorgplan
 •  Methodisch werken helpt bij het 

realiseren van de cliëntdoelstellingen en 
wensen.

 •  We rapporteren aandachtig en gericht op 
doelstellingen en ondersteuningsvragen 
van de cliënt. 

 •  We formuleren cliëntdoelstellingen en 
ondersteuningsvragen zorgvuldig ten 
behoeve van een goede rapportage.

 •  Zorgplannen geven richting aan de 
wensen en mogelijkheden van de cliënten.

 •  De zorgplannen zijn op orde, we delen 
kennis met elkaar.

 •  Blijvende aandacht voor de individuele 
doelstellingen geven beter zicht op 
het ontwikkelingsniveau van de cliënt 
(kunnen/willen) 

 •  We komen afspraken beter na van 
bijvoorbeeld dagprogramma’s.

4. Hermeneutische cirkel inzetten
 •  Het is een blijvend instrument om de 

ontwikkeling van de cliënt methodisch te 
monitoren. 

5. Situaties van (onvrijwillige) zorg
 •  We ontwikkelen een positief-kritische 

houding over ‘onvrijwillige’ zorg: is deze 
zorg in het belang van de cliënt, de groep?
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Leefstijl
Bij Sprank realiseren we ons dat cliënten 
passend bij hun mogelijkheden in staat gesteld 
moeten worden eigen keuzes te maken. Om een 
weloverwogen keuze te maken is kennis over 
deze keuze van belang en het kunnen overzien 
van de gevolgen van de keuze. Mensen met een 
verstandelijke beperking zijn hierin afhankelijk(er) 
van de mensen die om hen heen staan. 
Ditzelfde geldt voor het zelfstandig creëren van 
een omgeving waarin voldoende mogelijkheden 
zijn gezond te leven. De belangrijkste 
leefstijlfactoren zijn volgens het RIVM roken, 
alcohol, bewegen en voeding. Maar ook zaken 
als drugs, gezond gewicht, zonnen, seksuele 
gezondheid, slaap, psychische gezondheid en 
ongevallen hebben invloed op de gezondheid. 

In 2019 is een start gemaakt met meer aandacht 
voor de leefstijl van cliënten. Sprank vindt 
het belangrijk dat gezonde leefstijl op iedere 
locatie in 2020 een onderwerp van gesprek is 
en dat op iedere locatie gewerkt wordt aan het 
optimaliseren van een gezonde leefomgeving. 
Dat kan onder andere door op iedere locatie een 
aandachtsfunctionaris hiervoor aan te stellen. 
Ook is leefstijl onderdeel van het zorgplan 
en wordt met elke cliënt in een open gesprek 
nagedacht over gezonde leefstijl aangepast op 
zijn/haar leven. 
Verder wordt er samen met gemeenten, 
diëtisten of fysiotherapeuten nagedacht over 
dit onderwerp. Een concrete uitwerking hiervan 
is de beweeg- en beleeftuin die begin 2020 in 
Hardenberg wordt aangelegd. 

Duurzaamheid
In 2019 is Sprank gestart met de circular 
economy challenge. Samen met ruim twintig 
andere organisaties (o.l.v. Rabobank en 
KPMG) hebben we onderzocht welke stappen 
Sprank kan zetten om nog duurzamer om te 
gaan met de aarde en wat de aarde geeft. Dit 
doen we ook vanuit de christelijke waarde 
van rentmeesterschap. Hieruit is een aantal 
ideeën geboren waaruit we drie thema’s 
hebben gekozen: voedsel, energie en afval. 
Zeven locaties gaan in 2020 concreet met deze 
thema’s aan de slag en hun ideeën worden ter 
inspiratie uitgewisseld met de andere locaties 
van Sprank. 

Zorgtechnologie
In 2019 zijn verder stappen gezet om 
zorgtechnologie in te zetten voor de cliënten. 
Deze betekenisvolle technologie kan cliënten 
helpen in moeilijke situaties. De zorgtechnologie 
heeft drie doelen: het bevordert de sociale 
contacten, de zelfstandigheid en de eigen 
regie van de cliënt. In 2018 zijn we gestart 
met tien locaties, in 2019 hebben bijna alle 
locaties gebruikgemaakt van een of meerdere 
zorgtechnologieproducten. Ze konden deze 
middelen lenen van het hoofdkantoor en op 
locatie uitproberen. 

Palliatieve zorg
In 2020 heeft Sprank als doel om de palliatieve 
zorg voor de cliënten structureel te verbeteren. 
Dat is belangrijk, omdat 24% van het aantal 
wooncliënten in 2019 vijftig jaar of ouder is. 
Over tien jaar verwachten we dat dit aandeel 
is toegenomen naar 46%. In een gesubsidieerd 
project wordt gestart met het in kaart brengen 
van het huidige palliatieve beleid. Er komt 
onderzoek naar welke instrumenten geschikt 
zijn om de palliatieve zorg te verbeteren. 
Aan het project nemen een stuurgroep en 
drie zorgteams deel. Het project moet leiden 
tot visie en beleid op palliatieve zorg binnen 
Sprank, betrokken en kundige medewerkers 
en een keuze voor instrumenten die bijdragen 
aan goede palliatieve zorg voor de cliënten. De 
drie zorgteams geven zorg aan cliënten met 
een licht/matig verstandelijke beperking die 
te maken hebben met de problematiek van het 
ouder worden. Er wordt nauw samengewerkt 
met onder andere het Netwerk Palliatieve Zorg. 
Ook is er samenwerking met plaatselijke (huis)
artsen. En het netwerk (familie, vrijwilligers, 
kerkelijke gemeente) wordt eveneens zoveel 
mogelijk ingezet. 

Zo maakt en verkoopt 
ze browniemix en 
chocolademelk in een 
pot, vogelvoerpotj es en 
pindaslingers. Ze maakt 
kerststukjes en verkoopt 
gedoneerde kerstspullen en 
Wilhelminapepermunt. Ook 
haar dagbesteding Charitas 
in Bedum zet ze in om te 
helpen. En zo krijgt Lisanne 
het mooie bedrag van 1600 
euro bij elkaar! Gerben 
Geertsema van locatie 
De Reiger in Bedum waar 
Lisanne woont, noemt haar 
actie een mooi initiatief, dat 
ook andere bewoners kan 
inspireren.
Dan breekt in februari 
eindelijk de dag van haar 
vertrek aan. Samen met 
haar moeder Jolanda 
(47) gaat Lisanne kijken 
hoe de bouw vordert. Het 
wordt een hoogtepunt 
van haar reis. Want op de 
dag van haar verjaardag 
wordt de school officieel 
geopend. “En ik mocht het 
lintj e doorknippen,” vertelt 
Lisanne met begrijpelijk 
trots. 

Koningin
Ook brengen ze een bezoek 
aan de kinderen die ze 
al jaren sponsoren via 
Compassion. “Ik schrijf met 
twee meisjes. Van een van 
hen, Jeneve, ben ik ook 
financieel sponsor. Ik wilde 

hen dolgraag persoonlijk 
ontmoeten en echt leren 
kennen.”
Lisanne is onder de indruk. 
“De mensen wonen in 
heel kleine huisjes, zonder 
glas in de ramen, zonder 
licht en water.” En haar 
moeder vult aan: “Wij 
vonden het ook bijzonder 
dat we zo enthousiast 
werden ontvangen. De hele 
gemeenschap liep uit om 
ons te begroeten. Ze waren 
heel blij en dankbaar dat we 
van zo ver waren gekomen. 
Vanuit de auto wuifden we 
en allemaal zwaaiden ze 
terug. Lisanne en ik voelden 
ons een koningin.”

Angel
Lisanne heeft het ook wel 
even moeilijk tijdens de 
reis. De anderen in de groep 
spreken Engels, Lisanne 
niet. Ze voelt zich down, ook 
door de warmte, de vreemde 
geuren en de drukte van al 
die opeengepakte mensen. 

Ze zoekt een rustig plekje op 
en dan ontmoet ze Angel. 
“Dit kleine meisje wilde bij 
mij op schoot. Ze voelde aan 
mijn gezicht, mijn huid, mijn 
haren. Ze lachte naar mij. 
Het was echt een cadeautj e 
van God, want ik werd weer 
helemaal vrolijk.”
En Jolanda legt uit: “Lisanne 
ontdekte tijdens de reis dat 
ze alleen al van waarde is 
door daar te z� n. En ze kon 
heel goed contact maken 
met de mensen, ook al 
spraken de mensen een 
andere taal. Het voelde heel 
gelijkwaardig en daardoor 
zelfs een beetj e ‘thuis’. Het 
was ook mooi om te merken: 
Jezus is erbij. We hebben 
Zijn liefde ervaren, ook 
door de liefde van de 
mensen daar!”

Luxe woning
Lisanne kijkt nu met andere 
ogen naar haar eigen 
situatie in Nederland. “Ik 
vind dat ik een luxe woning 
heb. In Oeganda wonen ze 
met negen mensen in één 
kamertj e, terwijl ik een 
heel appartement voor 
mezelf heb.”
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Lisanne Dijkema sponsort en bezoekt project Oeganda 

 ‘Ik mocht het lintje doorknippen’  ‘Ik mocht het lintje doorknippen’ 

Voordat haar grote reis naar Oeganda met een groep van 
Compassion begint, is Lisanne Dijkema (22) al maanden bezig 
geld bijeen te brengen. Samen met haar moeder gaat ze een 
aantal projecten van Compassion bezoeken. Ze bedenkt allerlei 
acties om geld in te zamelen voor nieuwe klaslokalen op een 
specifiek project



4.4  Ruimte op het gebied van 
  eigen regie 

Door medezeggenschap hebben cliënten de 
mogelijkheid hun stem te laten horen. In de 
jaar- en zorgplannen is het een belangrijk 
thema, waar ook op gereflecteerd is in de 
jaarlijkse teamreflectie. In 2019 is er gewerkt 
aan de bewustwording van begeleiders welke 
rechten de cliënt heeft. Dan gaat het om de 
vrijheid van de cliënt om zelf keuzes te maken 
en wanneer het is toegestaan onvrijwillige 
zorg in te zetten. Het doel van Sprank is een 
omgeving waarin de professional ernaar streeft 
om met de begeleiding en ondersteuning de 
vrijheid van de cliënt te borgen. 

4.4.1 Medezeggenschap

De cliëntenraad bestaat uit verwanten en 
cliënten. Zij worden vanuit het perspectief 
van de cliënt betrokken bij de totstandkoming 
van besluiten die de organisatie aangaan. 
Uitgangspunt hiervoor is de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
(Wmcz). 
De cliënten worden waar nodig in de 
voorbereiding op de vergaderingen 
individueel ondersteund door een 
cliëntgroepsondersteuner. En tijdens  
de vergadering door de voorzitter en  
overige leden. 

De cliëntenraad is in 2019 zes keer bijeen 
geweest. Over de onderstaande onderwerpen is 
advies aan de raad van bestuur uitgebracht: 
•  beleid Psychofarmaca
•  wachtlijstbeleid
•  meerjarenbeleid 2019-2022 cliëntversie 
•  jaarplan 2019
•  jaarrekening 2018
•  bestuursverslag 2018
•  voordracht sectormanager (viermaal)
•  klachtenregeling cliënten
•  aanvullende diensten tarief 2020
•  tarieven pgb 2020
•  jaarplan 2020
•  begroting 2020

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 Jannies woorden. 
Jannie was een betrokken 
en belangstellende vrouw 
en trouwe deelnemer van de 
dagbesteding. Zij is 81 jaar 
geworden.

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 
Jannies 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 samen gedaan. 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 
‘herinneringskastje’ 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. Zoals 
een hondje, omdat ze een 
hondenliefhebber was en een 
theekopje, omdat ze graag 
theedronk. Na een week of zes 
gaat zo’n kastje dicht. We zetten 
dan muziek op waar Jannie 
van hield en we praten nog wat 
over haar. We doen vervolgens 
samen met een bewoner het 
kastje dicht. De deurtjes gaan 
dicht, want het leven is voorbij. 
Op de geboorte- en sterfdag 
gaat het kastje even 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.” 

Open, vriendelijk en met een 
duidelijke mening. Dat is Wouter 
Heek uit Spakenburg. Hij woont in 
de nieuwe woning ‘Stavoren’ en is 
sinds 2019 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!’”

In het dagelijks leven werkt Wouter 
bij Bakker Bart. De veelzijdigheid en 
gezelligheid 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 
Wouter 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. Zo’n 
app 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 van 
je horen!” 
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Ouder wordende
cliënt – 
palliatieve zorg 

 ‘We doen  ‘We doen 
 samen het  samen het 
 kastje dicht’  kastje dicht’ 

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. “Voor Jannie is een persoonlijk 
herinneringskastje ingericht.”

Wouter praat mee in de cliëntenraad

 'Ik heb over veel  'Ik heb over veel 
 dingen een mening’  dingen een mening’ 
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De cliëntenraad heeft ook gereflecteerd op het 
kwaliteitsrapport 2018. In april en december zijn 
er contactmomenten geweest met de raad van 
toezicht. De cliëntenraad was in 2019 betrokken 
bij de sollicitatieprocedures van de voorzitter 
van de raad van toezicht en heeft met zowel de 
voorzitter als het nieuwe lid van de raad van 
toezicht kennisgemaakt. Ook was zij betrokken 
bij de werkgroepen ecd en seksualiteit & 
relaties. 

Op locatieniveau krijgt de medezeggenschap 
vorm in het bewonersoverleg en in de 
verwantenraad. De cliënten spreken 
elkaar in een bewonersoverleg. Een 
cliëntgroepsondersteuner helpt hierbij, elke 
groep op hun eigen niveau. Zo kunnen cliënten 
meepraten en meebeslissen. Hier komen 
huisregels en andere afspraken over samen 
wonen in een groep aan bod. De vragen en 
opmerkingen uit het bewonersoverleg worden 
besproken in het teamoverleg. Het team draagt 
zorg voor een passend antwoord, een oplossing 
en/of stelt een wedervraag. Zo kunnen de 
begeleiders echt werk maken van de wensen 
van de bewoners. 

Het bewonersoverleg wordt georganiseerd 
op alle woonlocaties van Sprank, met een 
gemiddelde overlegfrequentie van 5-6 keer 
per jaar. In 2019 zijn het kwaliteitsrapport en de 
uitkomsten van de cliënttevredenheidsmeting 
met de cliënten besproken in het 
bewonersoverleg. Het overleg met verwanten 
wordt op de locaties verschillend ingevuld en 
georganiseerd. Zo is er een huiskameroverleg 
per woongroep waarin familie en begeleiders 
met elkaar in gesprek gaan. Of een 
verwantenraad: een afvaardiging van familie 
van cliënten die vier keer per jaar overlegt met 
de coördinerend begeleiders van een locatie. 
Ook vindt afstemming plaats tussen Sprank 
en de familie aan de hand van thema-avonden. 
Daarbij gaan groepjes uiteen om stellingen of 
onderwerpen te bespreken. 

4.4.2  Vrijheidsbeperking en
  onvrijwillige zorg

De kern van de Wet zorg en dwang is dat ieder 
mens volgens de grondwet het recht heeft in 
vrijheid te leven en zelf keuzes te maken. Ook 
iemand met een verstandelijke beperking. Het 
uitgangspunt van de nieuwe wet ten aanzien 
van onvrijwillige zorg 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. Bijvoorbeeld in situaties 
die iemand zelf niet kan overzien, waardoor hij 
een gevaar is voor zichzelf of anderen. Dan kan 
er onder strenge voorwaarden onvrijwillige zorg 
worden ingezet. 

Het recht op keuzevrijheid van cliënten kan 
bijvoorbeeld gaan over vrije tijd, eten, roken,  
de keuze van vrienden, wanneer iemand op  
zijn eigen kamer wil zijn, kerkgang, medicijnen 
en welke dagbesteding en persoonlijke  
begeleider iemand graag heeft. De wet geldt 
voor alle cliënten van Sprank. Het doel van 
Sprank is, zoals gezegd, dat de professional bij 
de begeleiding en ondersteuning de vrijheid  
van de cliënt zal borgen. Dat houdt ook in dat 
daar waar ernstig nadeel dreigt volgens de 
wettelijke en methodische standaarden de 
veiligheid gewaarborgd moet worden. En dus 
als het niet anders kan onvrijwillige zorg ingezet 
wordt. Hoe dat vorm krijgt, is beschreven in  
het beleidsdocument ‘Visie en beleid Wet zorg 
en dwang’. 

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van 
een grondige voorbereiding op de invoering 
van de Wet zorg en dwang per 1 januari 
2020. Overkoepelend thema in 2019 was 
bewustwording ten aanzien van ‘onvrijwillige 
zorg’. De bewustwording van medewerkers ten 
aanzien van vrijheidsbeperking en onvrijwillige 
zorg is in 2019 gegroeid en was regelmatig 
onderwerp van gesprek. Er is nog gebrek aan 
kennis over de inzet van onvrijwillige zorg en 
er zijn nog blinde vlekken. We zien locaties 
waarbij men vrijheidsbeperkingen toepast, 
maar ze niet als zodanig herkent en registreert. 
Bewustwording is dus een doorgaand proces. 
De commissie Wzd organiseert reflectie op 

onvrijwillige zorg - voorbeelden daarvan zijn 
uitluisteren en huisregels - met als kader de 
Wet zorg en dwang. Een ander aandachtspunt 
is dat vertegenwoordigers soms andere 
verwachtingen of wensen hebben rond 
onvrijwillige zorg. Doordat medewerkers zich 
bewuster worden van de rechten van de cliënt 
kan daardoor vaker spanning ontstaan tussen 
begeleiders en vertegenwoordigers.  

In december 2019 is er een onderling beraad 
gehouden door gedragsdeskundigen, 
sectormanagers, beleidsfunctionarissen en 
coördinerende begeleiders. Dit gebeurde 
onder leiding van een gespreksleider Moreel 
Beraad. Daarbij is geput uit de opgedane 
praktijkervaringen rond onvrijwillige zorg en uit 
de ethische dilemma’s die men ervoer. 
In het beraad zijn de volgende drie cases 
besproken: 
1.  Seksuele ontwikkeling en relaties binnen 

religieuze kaders van ouders.
2.  Verwachtingen ouders rond religiebeleving 

versus de stressoren die dit voor de cliënt 
heeft.

3.   Verwachtingen systeem over de persoonlijke 
hygiëne en zelfregie van de cliënt.

De vragen die bij elk van de cases zijn 
meegegeven:
• Is er sprake van onvrijwillige zorg?
•  Binnen welke categorie van onvrijwillige 

zorg valt dit dan?
• Kan hier sprake zijn van ernstig nadeel?
•  Welke stappen moet of kan de begeleiding 

hierin zetten?
•  Welke vragen moet de begeleid(st)er zichzelf 

stellen, wat moet hij/zij onderzoeken?

Doel was om te komen tot persoonlijke reflectie 
van de professional, rekening houdend met 
deze nieuwe wet. De uitdaging was om vanuit 
meerdere perspectieven te kijken naar een en 
dezelfde casus. 

De samenwerking in de Driehoek van 
begeleider, cliënt en verwant zal steeds 
belangrijker worden. Een Moreel Beraad kan 
ondersteuning bieden bij moeilijke afwegingen. 

“Een cliënt was gewend bij de voordeur een 
plas te doen voordat hij naar binnen ging,” 
vertelt sectormanager Sylvia Huwae. “Dat kun 
je verbieden of bestraffen met: ‘Als jij dat doet, 
krijg je geen borreltje meer’. Onze oplossing: 
‘Het mag niet, maar we gaan je niet bestraffen. 
We maken je verantwoordelijk voor het 
opruimen.’ Toen was het gauw gedaan met het 
wildplassen! Oftewel: observeer, bespreek en 
zoek alternatieven.”

Huisdier 
Op Stavoren in Bunschoten wonen nu 
huisdieren. Er geldt een nieuw huisdierenbeleid. 
“Want,” zegt begeleider Ramona, “onze bewoners 
hebben net als zoveel mensen behoefte aan de 
affectie 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 twee bewoners gekozen voor 
knaagdieren in een kooi. Ramona: “Onze twee 
bewoners zijn dolgelukkig met hun gerbils  
en cavia’s!”

 Uit de praktijk: Wildplassen  Uit de praktijk: Wildplassen 
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In het ecd
Onvrijwillige zorg wordt geregistreerd in het 
elektronisch cliëntendossier. Het ecd genereert 
de gegevens die nodig zijn om halfjaarlijkse 
overzichten van de verleende onvrijwillige zorg 
op te stellen en om de verleende onvrijwillige 
zorg te kunnen analyseren. 
Deze analyses en de halfjaarlijkse rapportage 
van de raad van bestuur aan de inspectie 
worden uitgevoerd door de commissie Wzd. 
Het ecd is in december 2019 en begin 2020 
aangepast om correct vrijheidsbeperkende 
maatregelen en onvrijwillige zorg te kunnen 
registreren. 

Termijnen en signalering worden volgens de 
norm en het stappenplan Wzd opgevolgd. 
Begin 2020 volgen de begeleiders, 
gedragsdeskundigen, managers en consulenten 
de VGN-scholing ‘Wet zorg en dwang’. En 
voor begeleiders is er een e-learning Wzd in 
het elektronisch cliëntendossier. Tevens is 
er afgesproken dat ieder team in 2020 een 
teamreflectie (Moreel Beraad of intervisie) 
houdt over een thema dat met onvrijwillige 
zorg te maken heeft. Daartoe zijn er voor 2020 
extra gesprekleiders Moreel Beraad aangesteld. 
Ook worden er bijeenkomsten voor verwanten 
georganiseerd om gezamenlijk de impact van 
de Wet zorg en dwang te kunnen bespreken en 
te werken aan bewustwording vanuit die zijde 
van de Driehoek. 

4.5  Borging van veiligheid in zorg  
en ondersteuning 

Aandachtspunt voor 2019 was om meer 
verdieping te brengen in het systematisch 
bewaken, beheersen en verbeteren van de 
veiligheid van de zorg en dit aan de orde te 
stellen tijdens de teamvergaderingen. Ieder 
team is in 2019 gestimuleerd door de MIC-
commissie om MIC-meldingen op cliëntniveau 
te bespreken en ervan te leren. Ook leerden ze 
locatiebreed te kijken naar de meldingen: welke 
patronen zie je? Wat kan het team of Sprank 
als organisatie daarvan leren om de zorg te 
verbeteren? Ook was het een focusonderwerp 
van de interne audits. Hieronder bespreken we 
de voortgang in 2019 en de aandachtspunten 
voor 2020.

4.5.1  Leren van incidenten  
en calamiteiten

Incidenten en calamiteiten grijpt Sprank aan 
om ervan te leren en om ze waar mogelijk 
in de toekomst te voorkomen. In 2019 heeft 
Sprank vijf Prisma1-onderzoeken uitgevoerd 
en tien medewerkers getraind als Prisma 
Light-onderzoeker door middel van een 
incompany training. De getrainde medewerkers 
vertegenwoordigen de verschillende niveaus 
binnen de zorg, wat het gezamenlijke 
leervermogen bevordert. Met de Prisma-
methode wordt een visueel beeld gemaakt van 
de gebeurtenis (de oorzakenboom). Het gaat 
daarbij om wat er gebeurde en waarom het 
gebeurde. De vraag die de analyse beantwoordt 
is: Hoe kon de ongewenste situatie (incident 
of calamiteit) ontstaan? Mogelijkheden voor 
verbeteringen komen aan de orde door te kijken 
naar de oorzakelijke opbouw van een incident  
of calamiteit. 

Drie Prisma-onderzoeken zijn in het najaar 
van 2019 op verzoek van teams en/of de MIC-
commissie uitgevoerd na een agressie-incident, 
valincident en medicatie-incident. Twee 
Prisma-onderzoeken zijn in 2019 verplicht 
uitgevoerd naar aanleiding van twee meldingen 
bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.2 
Beide onderzoeken zijn in 2019 door de IGJ 
gesloten. Sprank heeft naar aanleiding van 
deze onderzoeken de volgende verbeteringen 
ingezet: 
•  Actualisering beleid seksualiteit en relaties 

als vertrekpunt voor procedures en 
protocollen. 

•  Actualisering beleid en protocol seksueel 
misbruik, waaronder multidisciplinaire 
weging met een objectieve methode van de 
aard van seksueel gedrag. 

•  Nazorg na ernstige en/of ingrijpende 
gebeurtenissen. Ondersteuningsdriehoek 
per locatie kent deze aanbeveling en 
bespreekt deze. 

•  Overdracht van avonddienst naar externe 
nachtzorg: voldoende en juiste informatie 
(SMART) overdragen. 

•  Wettelijk vertegenwoordigers en persoonlijk 
begeleiders moeten kennis hebben 
van hoe de cliënt ingesteld staat in het 

observatiesysteem (onderdeel zorgplan). 
•  Opstellen van breed epilepsie-protocol. 
•  Voortgangs- en evaluatiegesprekken 

met externe nachtzorgpartners meer 
gestructureerd laten plaatsvinden, met een 
duidelijkere verslaglegging.

MIC-meldingen worden ingediend en 
gemonitord in het ecd. Bij Sprank heerst een 
positieve meldcultuur. De meldingsbereidheid 
is in 2019 opnieuw toegenomen. In 2019 zijn er 
27% meer meldingen geweest in vergelijking 
met 2018 (Bron: overzicht MIC-meldingen 2018 
en 2019, bijlage 3). Belangrijk daarbij op te 
merken: bij een groot aantal van deze meldingen 
(inschatting 25%) is geen sprake van incidenten, 
maar van (verwachte) gebeurtenissen ofwel 
bekend gedrag van een cliënt. 

De meeste meldingen betroffen het gebied van:
•  agressie (1065)
•  gedragsproblemen (401)
•  medicatie vergeten (372) 

In 2019 is meer aandacht besteed aan 
het analyseren van de MIC-meldingen op 
locatieniveau. De meldingen worden, rekening 
houdend met de privacy van cliënten, elke 
teamvergadering besproken: wat is er gebeurd, 
hoe kunnen we het voorkomen en wat hebben 
we ervan geleerd? De MIC-commissie heeft de 
teams medio 2019 gestimuleerd en gefaciliteerd 
om locatie-overstijgend te kijken naar 
meldingen en te bezien of er trends en patronen 
waar te nemen zijn. De MIC-commissieleden, 
de arts vg en de kwaliteitsmedewerker 
werken nauw samen met de commissie 
Geneesmiddelen en de commissie Wzd. Ook 
hebben eenentwintig teams gereflecteerd 
op het thema ‘borging veiligheid in zorg en 
ondersteuning’. Belangrijkste verbeterpunten 
die teams, indien van toepassing, vanuit deze 
analyse en reflectie hebben opgepakt zijn: 

1.  Risico’s van cliënten in beeld?
•  Reflecteren op balans veiligheid en risico’s. 

Professioneel ruimte geven en samen met 
cliënt en systeem ontdekken wat veilig en 
haalbaar is. 

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

•  Aan nieuwe medewerkers gericht de risico’s 
per cliënt overdragen.

2. Melding incident cliënt 
•  Professionele afweging maken bij een MIC-

melding. Nut en noodzaak.
•  Protocollen en signaleringsplannen volgen; 

ze dragen bij aan het verminderen van MIC’s.
•  Alert zijn op werkdruk – speelt mee bij 

ontstaan incidenten.
•  Meer aandacht besteden aan analyse MIC-

meldingen.
•  Beter samenwerken/afstemmen met 

gedragsdeskundige en sectormanager. 

3.  Omgaan met agressie/grensoverschrijdend 
gedrag

•  Reflectie op de invloed van agressie op 
groep, team en persoon mogelijk maken.

•  De-escalerend optreden door begeleiders 
bij spanning en agressie. Reflectie op eigen 
houding en gedrag. 

•  Gebruikmaken van de (bestaande) 
signaleringsplannen.

•  Afspraken maken als team over omgaan met 
agressief, eventueel grensoverschrijdend 
gedrag cliënt. 

•  Training of cursus volgen om kennis en 
kunde te vergroten

•  Meer aandacht hebben voor een eenduidige 
begeleidingsstijl

•  Kritisch kijken naar de groepssamenstelling 
in combinatie met de zorgvraag.

In 2019 is het agressiebeleid en -protocol 
geëvalueerd en geactualiseerd en in het 
eerste kwartaal van 2020 wordt dit besproken 
door alle zorgteams. Ook is er in 2019 veel 
aandacht gegeven aan scholing en training voor 
begeleiders over de-escalatie bij spanning en 
agressie op de groep. 

Sprank zag in het toegenomen aantal MIC-
meldingen en de aanhoudende wens om 
grip te krijgen op de onderliggende redenen 
aanleiding om het MIC-proces door een externe 
deskundige te laten onderzoeken. De recente 
analyse levert op dat het huidige systeem 
fungeert als een registratiesysteem waar 
gebeurtenissen, incidenten en calamiteiten 
worden gemeld die hoofdzakelijk gericht zijn 

1 De afkorting PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. 
2 Oktober 2018 en juni 2019
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op het leren op cliëntniveau. Het genereert een 
opsomming van verschillende type incidenten 
en draagt onvoldoende bij aan het blootleggen 
van de oorzaken van de incidenten, de 
variabelen waarop een organisatie of team  
kan sturen. 

Op kennisvlak blijkt dat de MIC-procedure 
ook wordt gebruikt voor het signaleren van 
ongewenste situaties van of door cliënten. 
In een methodische aanpak ligt daar een 
verantwoordelijkheid om bekende risico’s om 
te buigen en daarop te anticiperen door het 
aanpassen van het zorgplan. Te denken valt aan 
een cliëntgebonden agressieregulatieprocedure, 
een signaleringslijst en/of andere vormen.

We werken daarom in 2020 aan een 
geharmoniseerd beleid dat het (cyclisch) 
leren van incidenten bevordert op team- en 
organisatieniveau, met behulp van definities, 
werkafspraken en ondersteuningsmiddelen. Op 
die manier kan het melden van calamiteiten en 
incidenten waar cliënten of medewerkers bij 
betrokken zijn, veilig gedaan worden en goed 
worden opgevolgd. Dat verbetert de veiligheid 
van cliënten en medewerkers en de kwaliteit 
van zorg en dienstverlening.

Het doel is om in 2020 het huidige meldproces 
en -systeem te optimaliseren en medewerkers 
te trainen om te werken met een duidelijk 
afwegingskader (welke mate van schade, was 
het verwacht of onverwacht?). In dit systeem 
kunnen de volgende type meldingen worden 
opgenomen om in samenhang te analyseren en 
op te volgen: 
•  incident
•  calamiteit
•  geweld binnen een zorgrelatie
 •  geweld van een zorgverlener jegens een 

cliënt
 •  geweld tussen cliënten onderling
•  HKS-melding (Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling)
•  arbeidsongeval 

4.5.2  Medicatie en verpleegkundige 
handelingen

Elk team heeft een medicijnverantwoordelijke 
die minimaal twee keer per jaar tijdens de 
teamvergadering zaken aan de orde stelt, 
reflecteert en feedback geeft aan het team 
rond de veilige principes in de medicatieketen. 
De medicijnverantwoordelijken worden 
ondersteund en gefaciliteerd door de 
geneesmiddelencommissie onder leiding van 
de arts verstandelijk gehandicapten. Ook is er 
bij de geneesmiddelencommissie een apotheker 
aangesloten. 
Het komende jaar is het doel dat een tweede 
apotheker uit een andere regio lid wordt van 
de geneesmiddelencommissie. Dit is wenselijk 
vanwege de grote regionale spreiding en vaak 
ook verschillen tussen de regio’s. De voorzitters 
van de geneesmiddelen- en MIC-commissie - 
de arts vg en de kwaliteitsfunctionaris - werken 
nauw samen, mede dankzij het feit dat ze in 
beide commissies deelnemen. 
Ook wordt in 2020 een verpleegkundige 
stuurgroep opgericht die de Sprank-
verpleegkundigen per regio gaat aansturen. 
Speerpunten in 2020 zijn: 
•  Risicovolle en voorbehouden handelingen 

inventariseren en borgen door middel van 
scholingen en regionale vergaderingen met 
de vakgroep verpleegkundigen.

•  Ontwikkeling van hygiëne- en 
preventiebeleid.

•  Het verder implementeren van het 
psychofarmacabeleid. 

De meldingen rondom medicatie zijn in 2019 
ten opzichte van 2018 toegenomen met 
27%. Veel cliënten binnen Sprank hebben 
medicatie in eigen beheer. Daar waar cliënten 
dat aankunnen, moet en wil Sprank dat 
stimuleren. We constateren in 2019 dat cliënten 
die medicatie in eigen beheer hebben veel 
medicatiefouten maken. Er moet kritisch 
worden gekeken naar hoe handelingsbekwaam 
cliënten op dit gebied zijn. Het Instituut voor 
Verantwoord Medicijngebruik ontwikkelde  
het hulpmiddel ‘Beoordeling eigen beheer  
van medicatie’, kortweg BEM genoemd. 
In 2020 zal dit hulpmiddel binnen Sprank 
geïmplementeerd worden. 

In 2019 is het medicatieprotocol geëvalueerd 
en geactualiseerd en het zal in 2020 worden 
geïmplementeerd bij de teams. Hierin staat 
onder andere beschreven hoe om te gaan met 
medicatiefouten en naleving van de veilige 
principes in de medicatieketen. Ook wil Sprank 
gaan werken met interne medicatie-audits, 
zowel tussen locaties onderling als door de 
apotheker die de locatie bedient. De stap naar 
een landelijke apotheker bleek praktisch en 
financieel niet haalbaar vanwege de landelijke 
spreiding van Sprank. 

In 2019 is onderzocht of het gebruik van de 
technologie van de Medimo-app een goed 
hulpmiddel is om het aftekenen van medicatie 
te bevorderen. Dit lijkt een goed hulpmiddel te 
zijn. Om deze echter te kunnen implementeren 
moet er onder andere een koppeling gemaakt 
worden met de medicatieapplicatie van de 
apotheker. Hiervoor is er een overzicht gemaakt 
van alle apothekers en wat zij gebruiken als 
medicatieapplicatie, om vervolgens te kijken 
wat voor Sprank de grootste gemene deler 
is. Er zal in 2020 worden onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn binnen het ecd. 

4.5.3  Risicomanagement  

Het doel van risicomanagement is om met 
beheersmaatregelen goed te anticiperen, 
om mogelijke risico’s te voorkomen of 
eventuele ernstige gevolgen te beperken. 
Risicomanagement is in 2019 geïntegreerd 
als vast onderdeel in de jaarplannen. In ieder 
jaarplan is een risicokaart opgenomen van 
het kritische proces waar de desbetreffende 
afdeling of commissie als proceseigenaar voor 
verantwoordelijk is. 

De risico’s en beheersmaatregelen worden 
op deze manier halfjaarlijks geëvalueerd 
en gemonitord. En jaarlijks vindt er een 
multidisciplinair overleg plaats waarin 
overstijgend wordt gekeken naar veranderingen 
in de sector waar risico’s mee gemoeid zijn. Ook 
zijn de kritische processen, naast de stuur- en 
verantwoordingsprocessen, in 2019 opgenomen 
in de planning- en controlcyclus van Sprank. 
De processen worden volgens een vast 
schema (plan-do-check-act) geëvalueerd en 
geactualiseerd en zijn hierdoor ondersteunend 
aan de juiste uitvoering van de strategie. 
Sprank heeft 24 kritische processen benoemd 
op vijf terreinen: managementprocessen, 
zorgprocessen, ondersteunende processen, 
verbeterprocessen en het governanceproces. 

In 2019 werd personeelsmanagement als meest 
kritisch beoordeeld. Door de krapte op de 
arbeidsmarkt en een toename van complexere 
zorgvragen is het een risico om op de korte 
en lange termijn voldoende en gekwalificeerd 
personeel beschikbaar te hebben. Een aantal 
van de genomen beheersmaatregelen wordt 
genoemd in hoofdstuk 6. 
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Anno 2020 is onderlinge samenwerking als 
(zorg)organisaties van groot belang. Kennis en 
expertise, tijd en geld worden op die manier zo 
goed mogelijk ingezet. In 2019 is woonlocatie 
‘De Boerderij’ in Bunschoten geopend. Hier 
wordt zorg geboden aan mensen met een 
verstandelijke beperking én dementie. Het is 
een mooi voorbeeld van samenwerking  
tussen Sprank en Zorg- en Wooncentrum  
De Haven. Aangezien ze op hetzelfde terrein  
zijn gehuisvest kan er ingestoken worden op 
‘shared services’. 
Sprank als relatief kleine speler werkt samen 
met zorgpartners waar dat relevant is en 
meerwaarde heeft, met behoud van eigen 
identiteit. In 2020 gaat Sprank verder met het 
versterken en uitbreiden van het netwerk.

5,1  Samenwerken in de Driehoek

Familie is een belangrijke pijler in het leven 
van onze cliënten. Samen met de professionals 
dragen ze bij aan de kwaliteit van leven van 
onze cliënten. De methodiek Driehoekskunde 
is daarbij van onschatbare waarde. Elk team is 
zich ervan bewust dat tijdige en transparante 
communicatie naar verwanten onderdeel is 
van een professionele werkhouding. De tijd en 
ruimte nemen voor echt contact staat hoog op 
de agenda. 

Ook binnen Sprank zien we terug dat verwanten 
steeds mondiger worden. Zorgverleners 
kunnen de verwachtingen van verwanten 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 verschil 
in verwachtingen kan dan leiden tot een 
verschillende zienswijze op wat een cliënt (aan)
kan of wat Sprank kan bieden. 

Het is zoeken naar het juiste evenwicht 
tussen verbinding en positionering. Het 
cliënttevredenheidsonderzoek laat de 
volgende resultaten zien: 74% van de 
bewoners is tevreden over de samenwerking 
met verwant en begeleider en 88% van de 
vertegenwoordigers ervaart de samenwerking 
in de Driehoek als een meerwaarde voor 
de cliënt (Bron: CTO wonen augustus 2019, 
Buntinx). In 2020 investeert Sprank verder in 
de methodiek van Driehoekskunde door twee 
extra trainers Driehoekskunde aan te trekken. 

In de interne auditgesprekken is het onderwerp 
‘zorg in de Driehoek’ ook besproken. Uit deze 
auditgesprekken blijkt dat de Driehoek wordt 
gewaardeerd als methodiek. Verwanten voelen 
zich betrokken bij de zorg voor hun naasten, 
zowel formeel als informeel. 
Voorbeelden van formele momenten waarbij 
cliënten en verwanten betrokken worden, zijn: 
het opstellen van het zorgplan en aanname 
van nieuwe begeleiders. Factoren die de zorg 
in de Driehoek kunnen bemoeilijken voor de 
cliënten en verwanten zijn de wisselingen in 
medewerkers. 

5. Reflectie op samenwerking

Corrie straalt en is duidelijk 
overgelukkig op haar nieuwe 
plek, waar ze sinds 3 december 
2019 woont. Ze heeft een 
vrolijke kamer waarin alles 
haar lievelingskleur ademt: 
roze! Waarom ze het hier zo 
fijn vindt? ‘De leiding’, is haar 
antwoord, en: ‘Het bed is lekker’. 

Het gezinsvervangend tehuis 
waar ze hiervoor verbleef was 
niet ingesteld op mensen met 
dementie. Corrie: “Ik ben blij dat 
ik nu hier woon. We waren daar 
met veel meer.” En inderdaad 
herbergt De Boerderij slechts 
vier cliënten, waardoor Corrie 
meer zorg krijgt dan voorheen. 
Bovendien zijn er allerlei 
activiteiten waar Corrie van 
houdt, zoals bakken, spelletjes 
doen, bijbelstudie, dansen in 
de beweeggroep, knutselen, 
puzzelen en muziek maken. 
Corrie is dol op zingen. ‘Jezus 
is de goede herder’ - ze zingt 
alle coupletten, eindigend met: 
‘brengt mij veilig naar de stal’. 

En dat is zeer toepasselijk in 
het geval van Corrie, al is in De 
Boerderij geen stal te bekennen; 
de naam verwijst naar het 
boerendorp dat Bunschoten 
van oorsprong is.

Cobie van Beelen-Verdoes (61) 
is net zo blij als haar zus Corrie. 
“Ik woon zelf al dertig jaar in 
Bunschoten en ging eerder 
wel twee of drie keer per week 
naar Zuid-Holland om Corrie te 
bezoeken. Maar in die instelling 
kon Corrie niet meer de zorg 
krijgen die ze vanwege haar 
dementie nodig had. De groep 
was groot, Corrie kreeg te veel 
prikkels, het klikte ook niet met 
iedereen. Je kunt je huisgenoten 
nu eenmaal niet kiezen. Het huis 
was ook niet veilig genoeg voor 
mensen met dementie. 

Ik ben opgelucht dat Corrie 
nu bij Sprank woont. Corrie is 
diabetespatiënt, heeft al een 
paar keer iets gebroken door 
een val. Ze had in haar vorige 
woonplaats verschillende 
behandelaars, waardoor de 
overdracht niet altijd goed ging. 
Nu hoeven we niet meer naar de 
huisarts of de fysiotherapeut, 
want die zijn aan De Haven 
verbonden en gespecialiseerd 
in mensen met dementie. De 
tandarts, de kapper, ze weten 
allemaal hoe ze met dementie 
om moeten gaan. Ik vind het 
ook heel belangrijk dat hier 
christelijke zorg gegeven 

wordt. Bidden, zingen, een 
kerkdienst, ook dat maakt het 
tot een heerlijke plek. Het is hier 
huiselijk, gemoedelijk, er is veel 
aandacht en daarom is dit een 
veilige plek voor Corrie.” 

Annemieke Koelewijn-Heek 
werkt al 25 jaar bij Sprank. Zij 
weet nog hoe het was toen 
mensen met dementie nog geen 
eigen plek hadden. “Ze gaan 
dan dwalen, lopen weg of vallen 
van de trap, kortom: het is niet 
veilig meer. Je hart breekt als je 
zo’n cliënt moet laten gaan naar 
een gespecialiseerde instelling. 
We hebben ook eens iemand 
die steeds wegliep naar de 
crisisopvang moeten brengen, 
maar dat kan maar voor twee 
weken en helpt dus eigenlijk 
niet. En in een reguliere gesloten 
afdeling van een zorgcentrum 
passen onze cliënten ook niet.”

Annemieke legt uit waarom ze 
wel passen op De Boerderij: 
“Hier hoeft niet meer zoveel. Er 
is geen werk of dagbesteding, 
er zijn geen taken. De cliënten 
hoeven geen doelen te bereiken 
en je ziet de stress afnemen. 
Er is tijd en aandacht en 
gespecialiseerde zorg. 

Er zullen straks leefcirkels 
komen, zodat onze cliënten 
zich vrij door het huis 
kunnen bewegen richting 
bijvoorbeeld de brasserie of de 
beleeftuin van De Haven. De 
samenwerking tussen beide 
instellingen is een heel mooi 
concept, dat meer bekendheid 
moet krijgen. Want er zullen 
in de toekomst steeds meer 
cliënten met dementie komen.”

Samenwerking in de Driehoek

 ‘Er wordt goed naar ons geluisterd’  ‘Er wordt goed naar ons geluisterd’ 

Corrie Verdoes (65) is de eerste cliënt van De Boerderij in 
Bunschoten. Op De Boerderij werken Zorg- en Wooncentrum 
De Haven en Sprank samen in de zorg voor mensen die een 
verstandelijke beperking én dementie hebben.
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De kwaliteit van de relatie tussen medewerker 
en cliënt/familie/netwerk was ook een 
belangrijk thema in de teamreflecties die in 
2019 gehouden zijn.
De belangrijkste thema’s waar op gereflecteerd 
is en die, indien van toepassing op een team, 
concrete verbeterpunten hebben opgeleverd, 
zijn: 

Cliënt
•  Informatie van cliënt meer via persoonlijk 

begeleider laten verlopen. Voorkomen dat 
specifieke informatie niet voor het hele team 
beschikbaar is. Aannemen, rapporteren en 
signaleren naar persoonlijk begeleider. 

•  Nabijheid en relatie zijn nodig om doelen  
te bereiken.

•  Zoveel mogelijk naast de cliënt staan voor 
een goede relatie, maar waar nodig er 
“boven”.

•  De zorg en de relatie met de cliënt is 
belangrijk. Alle teamleden gaan hier 
zorgvuldig mee om en proberen de eigenheid 
van de cliënt hierin een plek te geven.

Familie/netwerk
•  Afspraken voor de communicatie met ouders 

en/of wettelijke vertegenwoordiging komen 
in zorgplan:

 •  bepalen wie waar invloed heeft vanuit 
welke positie.

 •  verwachtingen tussen team, cliënt en 
verwant managen. 

•  Meer contact met netwerk van de 
cliënt onderhouden, bijvoorbeeld door 
gezamenlijke activiteiten of thema-avonden.

•  Positie in de Driehoek duidelijk vastleggen, 
zowel van begeleider als verwant.

5,2  Informeel netwerk van de cliënt

“Vroeger werden mensen met een handicap 
weggestopt. Ik vind het belangrijk dat ze mee 
kunnen doen. Als iedereen er een klein beetje 
tijd in stopt, kan dat veel verschil voor hen 
maken.”

Sprank werkt met een groot aantal vrijwilligers 
op wie we een beroep op kunnen doen. Ze 
werken met en voor kwetsbare cliënten en we 
zijn er dan ook trots op dat al onze vrijwilligers 
inmiddels in het bezit zijn van een VOG 
(verklaring omtrent het gedrag). Het grootste 
deel van het informele netwerk is afkomstig uit 
de plaatselijke kerken en de gemiddelde leeftijd 
van de vrijwilliger is 50 jaar of ouder. Zij doen 
vrijwilligerswerk vanuit de sterke intrinsieke 
motivatie dat mensen met een beperking mee 
kunnen doen.

Elke locatie staat voor de uitdaging om 
vrijwilligers te vinden en vast te houden. Dat 
kost tijd en inzet van begeleiders. De trend van 
‘vergrijzing’ en dat vrijwilligers zich anno nu 
minder willen binden, zien we ook bij Sprank 
terug. Het vraagt coördinatie om het informele 
netwerk goed op peil te houden, met aandacht 
voor de vrijwilliger als persoon en zicht op de 
specifieke behoefte van de individuele cliënt. 
Ook hier is communicatie, om de verwachtingen 
over en weer helder te houden, van groot 
belang. Gemiddeld genomen is er 1,5 vrijwilliger 
beschikbaar per wooncliënt. Een hoge score, 
waar wij bij Sprank uiteraard dankbaar voor zijn. 

Sprank-vrijwilligster Ina Prins 
(75) woont een paar straten 
bij de Reysigerweg in Zwolle 
vandaan. Om de twee weken 
haalt ze Gerjanne en Heleen 
op voor een bijbelstudieavond. 
“We houden het klein en kort, 
want zij hebben geen lange 
spanningsboog.”
Heleen Lengkeek vindt de 
bijbelstudie in haar kerk veel te 
moeilijk, vertelt ze. En Gerjanne 
Boers zegt: “De onderwerpen 
spreken me wel aan, maar niet 
de woorden die ze gebruiken.” 
Bij de oud-godsdienstdocente, 
vinden ze het wél fijn. Eerst 
kletsen ze wat over wel en wee 
met een kopje thee. Dan gaan ze 
bidden. Ina leest het verslag van 
de vorige keer voor: “Wat willen 
we onthouden?” Heleen: “Dat 
Christus licht en waarheid is.” 
En Gerjanne vult aan: “Dat Hij er 
altijd voor ons is.” Ina deelt een 
werkblad uit met stukjes tekst 
en vragen. Die kunnen ze zelf 
beantwoorden op het werkblad, 

met een gekleurde 
stift. Ina vraagt: 
“Wat weten we van 
Petrus?” De beide dames 
weten heel wat te vertellen: hij 
heeft Jezus verraden, hij liep op 
het water en werd bang. “Wij 
kunnen ook bang zijn, maar dan 
moeten we gaan naar de Here 
Jezus, want Hij helpt,” zegt Ina. 
En zo zijn ze op hoofdlijnen al 
bijna de hele Bijbel doorgegaan, 
vertelt ze. De essentie vindt 
Ina “dat we leren dat God heel 
belangrijk is, dat het draait om 
de Here Jezus en dat geloven 
fijn en goed is. We gebruiken 
eenvoudige taal, veel kleuren, 
soms een tekeningetje en alles 
gaat in de map.”

Door het een-op-een-contact 
met de twee cliënten kan 
Ina haar woordgebruik en 
verschillende werkvormen goed 
op beide dames aanpassen. 
“Ik laat ze niet te veel schrijven, 
een invuloefening werkt beter. 

Daarom 
maak ik elke 
keer een verslag van de avond, 
waarin ze woorden kunnen 
invullen. Dat verslag lezen we 
de volgende keer.” 

Aan het eind van de 
avond vraagt Ina of er nog 
gebedspunten zijn, en dan 
danken ze. “Gerjanne en Heleen 
vinden deze avonden gezellig. 
En ik denk dat het doen van 
bijbelstudie niet alleen hun 
geloof versterkt, maar hen ook 
bevestigt in hun gevoel van 
eigenwaarde. Zelf heb ik er ook 
veel plezier in. Mooie dingen 
over God zeggen en van God 
leren, daar word ik altijd blij van.”

Vrijwilligster Ina Prins geeft bijbelstudie:

 '  Mooie dingen over God zeggen,  '  Mooie dingen over God zeggen, 
  daar word ik blij van'   daar word ik blij van' 
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Vrolijke viltstiften, een felgekleurde map, 
een werkblad om in te vullen en de Bijbel 
in Gewone Taal. Met deze attributen en 
een gezellige kop thee erbij doen Gerjanne 
Boers en Heleen Lengkeek bijbelstudie 
in de huiskamer van Ina Prins. Want het 
geloof moet niet alleen besproken worden, 
maar ook geproefd, gezien en beleefd.
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Wybe Knol, al twintig jaar vrijwilliger bij Sprank :

 'Die aandacht is zo belangrijk'  'Die aandacht is zo belangrijk' 

5,3  Lokale samenwerking

Locaties van Sprank staan niet op zichzelf, 
maar zijn onderdeel van een netwerk: de 
woningbouw, de gemeente, de apotheek, de 
huisarts, fysiotherapeuten, vervoerders en 
kerk(en) zijn betrokken en bepalen mede de 
kwaliteit van de uitvoering van de zorg. Het 
is belangrijk de externe contacten goed te 
onderhouden om de gemaakte afspraken 
te actualiseren. Een vaste afspraak binnen 
Sprank is dat op alle locaties een jaarlijkse 
evaluatie met huisarts en apotheker (periodieke 
medicatiecontrole) plaatsvindt. 
Proactief wordt er gestuurd op goede relaties 
met het netwerk, maar ter plaatse zijn er zeker 
verschillen in betrokkenheid en mogelijkheden 
tot goede afstemming. In de praktijk zien we 
dat preventief en structureel energie steken 
in persoonlijk contact vruchten afwerpt. 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 2019 is de focus gelegd op de overdracht 
en wijze van rapporteren van de avonddienst 
naar externe nachtzorg. Voortgangs- 
en evaluatiegesprekken dienen meer 
gestructureerd plaats te vinden met een 
duidelijkere verslaglegging en opvolging. 

Eind 2019 is vastgesteld welke leveranciers 
kritiek zijn voor de kwaliteit van zorg en 
dienstverlening. In hoofdlijn zijn dat leveringen 
en diensten die invloed hebben op welzijn 
(wonen en dagbesteding) en diensten 
rondom zorgverlening. Dat zijn bijvoorbeeld 
apothekers, ict-dienstverleners, leveranciers 
zorgcommunicatie, woningcorporaties en 
inleen-/uitzendorganisaties. 

In het jaarlijks evaluatieverslag/de 
leveranciersbeoordeling stelt Sprank vooraf 
gestelde eisen op waaraan eindresultaten 
moeten voldoen en maakt helder of partijen 
procesafspraken moeten aanpassen om alsnog 
aan die criteria te voldoen. In 2020 wordt het op 
deze wijze evalueren van leveranciers in de hele 
organisatie doorgevoerd. 

“Maar gelukkig kan ik nog prima 
in de tuin werken. En ik doe 
ook allerhande klusjes in het 
gebouw,” vertelt hij. “Zo maak 
ik bijvoorbeeld bloemstukken 
en win ik bloemzaden. Een 
gedeelte daarvan zaaien we, 
een ander gedeelte wordt 
door de dagbesteding van 
De Robijn in zakjes gedaan 
voor de verkoop. Ik ga iedere 
keer met zoveel plezier naar 
Vlasakkerstaete. Ik krijg 
veel waardering en dat is 
ongelooflijk fijn en belangrijk.“ 
Wybe is al twintig jaar 
vrijwilliger bij Sprank. Hij is 
op alle locaties in Hardenberg 

actief geweest. En nog steeds 
staat hij klaar om in en buiten 
de diverse gebouwen hand- en 
spandiensten te verrichten. 

Toen er op de Elzenlaan, de 
Handpalm en de Lichtboei 
verhuisd moest worden, 
bood hij zijn diensten aan. 
Op Vlasakkerstaete loopt hij 
drie dagen per week met zijn 
gereedschapskar het gebouw 
door om allerhande kleine 
reparaties uit te voeren, als het 
kan samen met de bewoners. 

“Zo hebben we de tafels een 
nieuw leven gegeven door ze te 

schuren en in de lak te zetten. 
Ook heb ik overal spiegels 
opgehangen.” Wybe vertelt hoe 
handig die spiegels zijn, zodat 
de begeleiding de bewoners 
vanuit alle hoeken in de gaten 
kan houden. “Als er dan iets 
gebeurt, bijvoorbeeld als een 
bewoner een epileptische 
aanval krijgt, dan zien ze 
dat meteen en kunnen ze 
hulp bieden.” Ook rijdt Wybe 
geregeld op de bus om cliënten 
weg te brengen en te halen.

“Ik mag het heel graag doen, 
ik geniet ervan. Zij zijn blij 
met mij en ik ben blij met het 
contact. Ik ga ook altijd naar de 
verjaardagen van de cliënten. 
Die aandacht is zo belangrijk. 
En… ik krijg zelf ook aandacht,” 
grapt hij. “Het geeft me veel 
voldoening en ik hoop dat ik dit 
vrijwilligerswerk nog jarenlang 
kan doen.” 

De bloementuin van Vlasakkerstaete staat er vrolijk bij. Bloeiende 
vrouwenmantel, hortensia, duizendschoon, anjertjes, anemonen, 
riddersporen en lupines, ze worden allemaal verzorgd door 
vrijwilliger Wybe Knol. Hij is er, met zijn achtergrond, geknipt 
voor. Wybe heeft de tuin- en de bosbouwschool doorlopen, heeft 
ervaring opgedaan op een kwekerij en jarenlang als conciërge op 
een school leerlingencontact gehad. Helaas werd hij tot zijn grote 
verdriet om gezondheidsredenen afgekeurd. 
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Kwaliteit van zorg begint bij de medewerkers. 
Alle medewerkers hebben daarin een 
verantwoordelijkheid en dienen daarin 
voldoende gefaciliteerd te worden. Om het 
thema van het meerjarenbeleidsplan ‘Meer 
dan het gewone’ te realiseren is het van belang 
dat ook de medewerkers hun eigen leven 
kunnen bepalen, nieuwe dingen kunnen leren 
en ervaren dat ze zinvol kunnen bijdragen aan 
Sprank als organisatie. Zie in bijlage 1: Een 
schets van Sprank als organisatie. 

De visie van Sprank is: ”Sprank wil een veilige 
werkomgeving bieden, waarin de professional 
wordt gewaardeerd, gestimuleerd en 
gefaciliteerd om zich te blijven ontwikkelen, 
als mens en als professional. Iedereen die bij 
Sprank werkt is een professional op zijn/haar 
vakgebied. Je bent een professional omdat je 
de beschikking hebt over specifieke kennis, 
vaardigheden en competenties, die je op een 
effectieve wijze inzet.”

Het laatste medewerkerstevredenheids-
onderzoek (mto) is gehouden in mei 2018. In 
mei 2020 zal er een nieuw onderzoek plaats-
vinden. In 2019 zijn veel ontwikkelingen in gang 
gezet die aansluiten bij de uitkomsten van het 
onderzoek uit 2018. In de volgende paragrafen 
worden die nader toegelicht. 

Sprank-dagen 
Vanuit de behoefte om locaties onderling 
van elkaar te laten leren, maar ook elkaar te 
leren kennen zijn in 2019 de eerste Sprank-
dagen georganiseerd. In totaal waren hier 
ruim 350 medewerkers aanwezig. Het 
meerjarenbeleidsplan ‘Meer dan het gewone’ 
had een prominente plek, en ook konden diverse 
workshops gevolgd worden. In het kader van 
elkaar leren kennen had het hoofdkantoor een 
markt van dienstverlening georganiseerd. 
De Sprank-dagen sloten optimaal aan bij het 
Sprank-thema van 2019: ‘Vertellen’. 

In januari en februari 2020 zijn de Sprank-
dagen opnieuw georganiseerd, met als 
hoofdthema de Wet zorg en dwang. Ook hier 
stond ontmoeting en onderling gesprek op het 
programma. 

6.  Vakbekwame en betrokken 
medewerkers

“Mijn werkdag begint altijd bij 
het pictobord. Daarop staat 
met plaatjes aangegeven wat 
ik die dag ga doen. Ik heb een 
vast weekschema en dat vind 
ik heel fijn. Op maandag mag 
ik paardrijden, dinsdag bak 
ik appeltaarten, woensdag en 
vrijdag heb ik fysiotherapie 
en donderdag ga ik vaak 
schilderen. Het leukste vind 
ik het paardrijden. Mike, een 
andere deelnemer/student, 
geeft mij paardrijles. Nu mag ik 
elke maandag in de paardenbak 
op Perry rijden. Dat vindt Perry 
fijn en ik ook.”

Stieneke Kruidhof, begeleider 
bij Stichting Sprank: “Mirjan 
woont sinds 2010 bij Sprank en 
heeft zich enorm ontwikkeld. 
Ze kan meer zelf, heeft minder 

begeleiding nodig. Haar vaste 
werkritme op De Huppe heeft 
haar daar heel erg bij geholpen. 
Ze zit daar echt op haar plek. 
We werken al jaren met veel 
plezier samen met De Huppe. 

Welkom en gehoord
Enkele keren per jaar is er een 
multidisciplinair overleg met 
begeleiders van De Huppe, 
de persoonlijk begeleider 
van de woning en de 
gedragsdeskundige van Sprank. 
Dat doen we ook jaarlijks met 
de ouders. We monitoren hoe 
het gaat met onze deelnemers 
en indien nodig passen we 
onze begeleiding aan. Zo 
houden we elkaar op de hoogte 
en stimuleren we samen de 
ontwikkeling van mensen met 
een beperking.1”

Begeleider Mariëlle van 
Rossum van De Huppe: “Ik 
voel me welkom en gehoord. 
Ook staan de begeleiders van 
Sprank open voor mijn visie of 
mening. Mirjan wordt elke dag 
gehaald en gebracht. 

’s Ochtends en ’s middags is 
er altijd een warme overdracht 
met de begeleider van Sprank. 
Ik ben over die momenten 
tevreden. Het valt mij op dat 
Sprank tijd neemt om situaties 
goed te bespreken en hierop te 
reflecteren. Een verbeterpunt 
is dat de communicatie van 
Sprank naar ons toe soms nog 
efficiënter kan. Wij krijgen niet 
altijd alles goed of op tijd door. 
Wij weten wel dat het geen 
onwil is, maar het zorgt soms 
voor onduidelijkheden.”

1  Bron: Magazine 20 jaar De Huppe, 2019
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Mirjan Toebes werkt op dagbesteding De Huppe

 'Op De Huppe kan ik van alles doen'  'Op De Huppe kan ik van alles doen' 

“Sinds 2014 kom ik op De Huppe. Ik ben heel graag buiten en wilde graag met 
dieren werken en in de horeca. Dat kan op De Huppe. Daarom vind ik het hier 
ook zo leuk, want ik mag van alles doen.”
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6,1  Scholing en 
deskundigheidsbevordering 

Binnen Sprank wordt ruim 3% van de loonsom 
gereserveerd voor opleidingen. Vanuit de cao 
is de standaard 2%. Sprank vindt het belangrijk 
dat medewerkers goed geschoold zijn. De focus 
ligt vooral op het professionaliseren van de 
verpleegkundige zorg en de uitvoering van de 
zorg conform de Wet zorg en dwang. Centraal 
worden er verplichte scholingen georganiseerd, 
zoals training rondom bhv, medicatie, ecd 
en Driehoekskunde. Naast de verplichte 
scholing kunnen teams de door hun gewenste 
deskundigheidsbevordering naar behoefte 
invullen. Door een positief werkklimaat en extra 
ruimte te geven voor scholing hoopt Sprank 
medewerkers te binden en een aantrekkelijke 
werkgever te zijn en te blijven. 

Uit het mto kwam een sterke behoefte naar 
voren aan meer scholingsmogelijkheden. 
Er is in 2019 meer ruimte gegeven aan het 
‘opscholen’ van medewerkers van mbo-3- naar 
mbo-4-niveau. Zes medewerkers zijn in 2019 
gestart met een volwaardige mbo-opleiding. 
Daarnaast hebben in 2019 zes medewerkers 
een EVC-traject (Erkenning van Verworven 
Competenties) gedaan. Dat heeft bij een aantal 
ook daadwerkelijk geleid tot omzetting van het 
ervaringscertificaat in een diploma voor een 
mbo-opleiding. 

Sprank heeft interne leergangen ontwikkeld 
voor onder meer coördinerend begeleiders 
(2019) en voor begeleiders-C (2020). De 
leergang voor de coördinerend begeleiders 
(Operationeel Management), heeft 
daadwerkelijk geleid tot doorstroom van drie 
coördinerend begeleiders naar de functie van 
junior sectormanager. 

Sprank is lid geworden van de VGN Academie. 
Hierdoor kunnen de medewerkers diverse 
inhoudelijke leergangen volgen, specifiek 
gericht op de gehandicaptenzorg. Binnen 
de leergangen is aandacht voor casuïstiek, 
gericht op verschillende doelgroepen. Hiermee 
wordt het ontwikkelen van de gewenste 
doelgroepkennis gefaciliteerd, wat een behoefte 
bleek uit de teamreflecties.

De gedragsdeskundigen hebben door het jaar 
heen diverse scholingen gegeven op de vijf 
aandachtsgebieden jeugd/LVB, ouderenzorg, 
intensieve begeleiding, zorgintensief en 
autisme. Daarin worden door Sprank 
gehanteerde methodes aangeboden die 
aansluiten bij deze doelgroepen. Deze lijn wordt 
ook in 2020 voortgezet. Sprank blijft zoeken 
naar kansen en mogelijkheden om scholing en 
ontwikkeling hoog op de agenda te houden. 

In 2019 is bij Sprank in het huidige HRM-
systeem een nieuwe module Opleidingsmanager 
geïmplementeerd. Alle gevolgde opleidingen, 
BIG-registraties en bekwaamheidsverklaringen 
van medewerkers zijn inzichtelijk. En 
medewerkers krijgen een signaal als bijscholing 
nodig is op basis van vooraf gestelde termijnen. 
Alle interne trainingen worden geëvalueerd. 
De uitkomsten van de evaluaties worden 
meegenomen in gesprekken met de trainers 
en gebruikt voor het doorontwikkelen van 
de training. De evaluatie heeft onder andere 
geleid tot een onderzoek naar een andere opzet 
van de ecd-trainingen. Het evaluatieformulier 
wordt ook gebruikt voor externe trainingen. De 
medicatietraining is in 2019 anders vormgegeven 
en aan de hand van de evaluatieformulieren 
houdt Sprank de vinger aan de pols of de nieuwe 
opzet een goede keuze is geweest. 

Ontwikkelgesprekken
Uit het mto bleek ook een sterke behoefte 
aan regelmatige functionerings-/
ontwikkelgesprekken. Naast dit signaal 
kreeg Sprank in oktober 2018 een minor/
tekortkoming vanuit de HKZ-certificering op dit 
onderwerp. In het voorjaar van 2019 is in het 
HRM-systeem een nieuwe module toegevoegd 
waardoor de gesprekscyclus rondom 
functioneren is ingericht. 

Daarnaast geeft deze module ook 
mogelijkheden om naar aanleiding van 
de functioneringsgesprekken analyses op 
organisatieniveau te maken. De module 
is tevens ondersteunend aan strategische 
personeelsplanning, zodat er tijdig en blijvend 
gestuurd kan worden op voldoende personeel, 
rekening houdend met verloop en kwaliteit van 
medewerkers. 

In de periode juni 2018 – oktober 2019 heeft 
96% van de medewerkers een ontwikkelgesprek 
gehad. De externe HKZ-auditor heeft de minor/
tekortkoming in februari 2019 gesloten.

Bredere inzet van professionals
Het is Sprank-beleid om medewerkers naast 
hun werk andere uitdagingen te bieden. 
Daarom zijn als vacature extra rollen binnen 
de organisatie uitgezet. Denk aan de rollen 
van interne auditors, gespreksleiders Moreel 
Beraad, werkgroepleden, vakgroepleden, 
Prisma-onderzoekers et cetera. Iedereen krijgt 
de kans om zich naast de eigen functie op 
de locatie breder te ontwikkelen. Het aantal 
reacties maakt duidelijk dat deze werkwijze 
voorziet in een behoefte van medewerkers. 
Ze willen een extra steentje bijdragen aan 
Sprank, hun takenpakket enigszins verbreden 
en uitdagender maken. Deze werkwijze heeft er 
in 2019 in geresulteerd dat binnen Sprank circa 
vijfentwintig medewerkers een extra taak/rol 
hebben gekregen. 

Uitstroomonderzoek
Net als andere zorgorganisaties heeft 
ook Sprank te maken met uitstroom van 
medewerkers. 

In 2019 is Sprank aangesloten bij het landelijk 
uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn. Hieruit 
bleek dat Sprank beter dan gemiddeld 
scoort op de onderdelen arbeidsinhoud en 
-omstandigheden, arbeidsverhoudingen en 
voorwaarden. 

De drie belangrijkste reden van vertrek zijn:
1.  loopbaanmogelijkheden
2.  privéomstandigheden
3.  reisafstand

Het besef leeft dat de loopbaanmogelijkheden 
binnen Sprank beperkt zijn, omdat Sprank een 
middelgrote organisatie is. Uiteraard zet Sprank 
zich in om het werk zo aantrekkelijk en divers 
mogelijk te maken. Hierboven is al een aantal 
interventies genoemd. 

Teamreflectie en teamontwikkeling
Reflecteren is een belangrijk middel om als 
professional en in teamverband kritisch te 
kijken naar het eigen functioneren. Een reflectie 
heeft tot doel om op persoonlijk en teamniveau 
te komen tot verbeteringen in de uitvoering 
van het werk. De medewerkers verwerven 
zo professioneel inzicht in de effecten van 
het eigen handelen in relatie tot de thema’s 
uit het kwaliteitskader. De afdeling Kwaliteit 
faciliteert de teams met een handreiking voor 
verschillende teamreflectie methoden. 

In de zorg kan het botsen tussen de waarden 
vrijheid en veiligheid of de waarden vrijheid 
en identiteit of vrijheid en autonomie en 
verticale loyaliteit (Driehoekskunde). Door het 
houden van teamreflecties maken we botsende 
waarden expliciet en lukt het begeleiders/
teams te reflecteren op welke alternatieven er 
voorhanden zijn. Ze zijn zich bewust dat als je 
voor de ene waarde kiest, dat consequenties 
heeft voor het vormgeven van de andere 
waarde(n).

Arbeidsinhoud

Organisatie Benchmark Organisatie BenchmarkOrganisatie BenchmarkOrganisatie BenchmarkOrganisatie Benchmark
7,6 7,0 85% 46%7,3 6,67,5 6,47,6 6,6

Arbeidsomstandigheden Arbeidsverhoudingen Arbeidsvoorwaarden Terugkeerpercentage
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Thijs Tel:

 '  Ik kan mensen een mooie dag bezorgen'  '  Ik kan mensen een mooie dag bezorgen' 
Belangrijk is dat wij ons bewust zijn dat we 
normatieve professionals zijn. Bij professioneel 
handelen spelen altijd ook waarden en normen 
een rol. Professioneel handelen vraagt echter 
ook om te handelen binnen het wettelijk kader 
en dit als persoon te toetsen aan de eigen 
referenties. Met het verwerven van dit inzicht 
kan een medewerker zich als professional 
verder ontwikkelen, als persoon, als teamlid en 
in relatie tot de wens of het verlangen van de 
cliënten.

Vrijwel alle teams (93%) hebben in 2019 
gereflecteerd op de thema’s van het 
kwaliteitskader:
•  Zorgproces rond individuele cliënt. 
•  Borging veiligheid in zorg & ondersteuning
•  Kwaliteit relatie cliënt/familie/netwerk
•  Toerusting medewerkers in relatie tot 

zorgvragen van de cliënt. 
 

Het meest is er gereflecteerd op de thema’s: 
‘toerusting medewerkers in relatie tot 
zorgvragen van de cliënt’ en op ‘de zorg voor de 
individuele cliënt’.
De teams hebben in de reflectie veel 
aandacht besteed aan de toerusting die zij als 
medewerkers nodig hebben ten aanzien van het 
zorgproces rond de individuele cliënt.

Onderstaand een aantal reacties van de teams 
over het reflecteren:
•  …het heeft ook wel vragen opgeroepen waar 

nog een vervolg op gaat komen.
•  …meer duidelijkheid over waarom iemand 

soms nee zegt….
•   Je staat meer stil bij je identiteit en van 

daaruit de verantwoordelijkheid die je hebt 
als begeleider. 

•  Het was leuk om (…) te kijken naar 
verschillende thema’s en te kijken waar we 
staan en wat er eventueel beter kan.

Alle teams zijn positief over de afspraak 
om minimaal een keer per jaar in het team 
een reflectie uit te voeren. Teamreflectie 
werkt samenbindend en het helpt mee in de 
bewustwording. Dit is het tweede jaar waaruit 
blijkt dat er veel aandacht van de teams is 
ten aanzien van toerusting gekoppeld aan de 
zorgvragen van de cliënt. In de output komt ook 
de vraag naar voren over de ontwikkeling als 
professional. Naast de verantwoordelijkheid 
van de teamleden om de toerustingsbehoefte in 
het team vorm te geven, worden de genoemde 
ontwikkelbehoeftes ook opgepakt in het 
opleidingsplan van 2020. 

Er is behoefte aan:
• Methodisch handelen. 
•  Kennis doelgroepen en problematiek. 
•  Opstellen doelen voortkomend uit zorgplan 

en vraag cliënt.
•  Observeren en rapporteren. 
•   Persoonlijke socialisatie5 met betrekking tot 

ethische vraagstukken.
•  Kennis om de Driehoeksverhoudingen mede 

te koppelen aan kennis rondom de wettelijke 
vertegenwoordiging van de cliënt.

•  Feedback geven en ontvangen – hanteren 
van een eenduidige methode in de 
organisatie als leidraad. 

Uit de reflecties blijkt dat er behoefte is aan 
het verder verbeteren van de veiligheid in het 
team voor de individuele medewerker. Dit 
wordt versterkt door de ontwikkelbehoefte 
ten aanzien van de onderwerpen socialisatie 
en feedback. Uit de interne audits kwam 
ook naar voren dat reflectie en feedback 
belangrijke onderdelen zijn voor de veiligheid 
in het team. Uit de auditgesprekken blijkt 
dat teams hier op eigen wijze invulling aan 
geven. Bijvoorbeeld door middel van reflectie 
als vast agendapunt bij teamvergaderingen, 
dagelijkse ‘boksmomentjes’ of het organiseren 
van intervisies. Ook werd aangegeven dat de 
trainingen en cursussen op het gebied van 
reflectie en feedback hebben bijgedragen aan 
het gevoel van veiligheid. 

5  Socialisatie - proces waarbij iemand, bewust en onbewust, bepaalde sociale regels van de context eigen maakt, zodat de 
normen en waarden en andere cultuurkenmerken na verloop van tijd worden beschouwd als richtlijnen die men zelf heeft 
gekozen. Het is een levenslang proces, waarin er generatieve overdracht bestaat alsook waarbij elementen van een vreem-
de/andere cultuur worden overgenomen.

Thijs begon met een 
zomerbaantje in de 
gehandicaptenzorg, en later 
met stages. “Toen wist ik dat 
het werk me lag en dat ik echt 
iets wilde betekenen voor deze 
mensen. Het is mooi als je  
het leven van iemand anders 
kunt verbeteren. Vanuit huis 
kregen de cliënten van hun 
ouders de allerbeste zorg. Dat 
kun je nooit evenaren. Maar  
ik probeer hen wel een mooie 
dag te bezorgen, elke dag weer. 
Dat zit hem in kleine dingen. 
Eens een (alcoholvrij) biertje 
drinken met een goed gesprek, 
of een balletje trappen. Voor  
dat soort dingen heb je vaak  
te weinig tijd, maar ik probeer 
het wel. Als ze dan vrolijk naar 
bed gaan, heb ik ook een goede 
dag gehad.”

Het administratieve deel van 
het werk is gegroeid. “Dan 
zeggen de bewoners: ‘Zit je nu 
alweer achter die laptop?’ Ja, 
maar de rapportages moeten 
wel gemaakt worden. Over 
medicijnen, of doelen die je 
met mensen probeert te halen. 
Bijvoorbeeld iemand die slecht 
slaapt: hoe is het gegaan en wat 
kunnen we verbeteren? Voor 
een collega die het de ochtend 
daarna van mij overneemt is 
dat ook belangrijk.”

Thijs krijgt ook veel terug 
van de bewoners. “Als ik 
slaapdienst heb, dan zorgen 
ze ’s morgens wel dat er koffie 
voor me klaarstaat. Ze weten 
dat ik anders nog niet zo 
spraakzaam ben! Ze kennen 
mij, en ik hen. Ik ben een 
stabiele factor in hun leven,  
ik zorg dat ze rust hebben in 
hun hoofd.”

Het zorgberoep heeft voor Thijs 
ook met zijn geloof te maken. 
“Het is me met de paplepel 
ingegeven om mensen te 
helpen, mijn ouders vonden dat 
heel gewoon. En ook in de kerk, 
om mensen met een beperking 
erbij te betrekken. Ik bid ook 
met de bewoners, dat vragen ze 
ook wel aan mij. Soms zingen 
we gewoon een lied dat hen 
hoop geeft. Elke dag ben ik daar 
wel met enkele cliënten mee 
bezig.”
Een zorg van Thijs is dat er te 
weinig mannen voor de zorg 
kiezen. “En als ze het doen, dan 
willen ze geen baantje van een 
paar uur. Bij een uitzendbureau 
krijgen ze een volledig contract, 
dat is fijn als je een gezin hebt. 
Maar dat betekent voor de 
cliënten dat er veel wisselingen 
zijn. En dat ze weinig mannen 
zien. Terwijl het voor de 
mannelijke bewoners belangrijk 
is om eens tegen een man 
aan te kunnen zeuren. Of een 
babbel over auto’s, of laatst had 
iemand een vriendinnetje. Als 
man kan ik heel direct zijn, en ik 
merk dat cliënten daar baat bij 
hebben. Dus ik wil een oproep 
doen aan mannen om voor dit 
mooie beroep te kiezen!”

Thijs (27) is begeleider bij Sprank, in twee vestigingen: Wenwille in 
Drachten en de Bernhardpassage in Roden. Op Wenwille is hij al ruim zes 
jaar een vast gezicht. “Dat is uniek inmiddels. Zorgpersoneel komt steeds 
vaker via uitzendbureaus, waardoor cliënten steeds andere gezichten zien. 
Ze vinden het fijn dat ik hun achtergrond ken. ‘Gelukkig, jij bent er weer’, 
is iets wat ik wel vaak hoor.” 
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De resultaten uit de reflecties leveren concrete 
verbeterpunten op die worden vastgelegd in 
het verslag van de teamreflectie. Ook hebben 
de verbeterpunten/afspraken veelal een plek 
gekregen in het jaarplan van een team. In 
2020 wil Sprank het proces van teamreflectie 
verder verbeteren: de voorbereiding op 
de onderwerpen, het spiegelen op de 
verbeterpunten door de sectormanagers en het 
monitoren van de vastlegging en opvolging van 
deze verbeterpunten in het jaarplan. Ook zullen 
de teams in 2020 meerdere momenten van 
(methodische) reflectie inplannen ten bate van 
de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling 
van het team. 

6.2 Gezond en vitaal werken

Het verzuimcijfer van Sprank is in 2019 5,6% 
en met een half procentpunt gedaald ten 
opzichte van 2018. We zien daarnaast dat ook 
de gemiddelde verzuimduur is afgenomen. 
Het verzuimpercentage ligt ruim onder het 
gemiddelde branchepercentage van 6,4%. In 
2019 hebben we actief ingezet op de juiste 
gesprekken en procedures in het kader van de 
Wet verbetering poortwachter. Gezond aan het 
werk zijn en blijven, blijft een aandachtspunt. 

Duurzame inzetbaarheid is binnen Sprank 
nog niet gepositioneerd en uitgewerkt. 
Zowel sectormanagers als HRM hebben in 
toenemende mate behoefte aan beleid en 
interventies op dit terrein, zodat Sprank 
nog meer kan inzetten op behoud van vitale 
medewerkers. Om die reden gaan we in 2020 
aan de slag met het project ‘Wendbaar aan 
het werk’ en pakken we ook thema’s op als 
mantelzorgbeleid. 

‘Wendbaar aan het werk’ is een project dat 
door de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 
wordt georganiseerd met subsidies van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit project biedt 
Sprank de mogelijkheid om werk te maken van 
duurzame inzetbaarheid onder deskundige 
begeleiding. Dit heeft tot doel dat inzetbaarheid 
van medewerkers vergroot wordt, talenten 
optimaal benut en nog meer ingezet kan 
worden op behoud van Sprank-medewerkers. 
Duurzaam inzetbare medewerkers zijn vitaal, 
productief, gemotiveerd en leveren een 
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de 
zorgverlening van Sprank. De uitstroom in de 
zorgsector is groot, dus het is erg belangrijk om 
als goed werkgever duurzame inzetbaarheid 
(nog) hoger op de agenda te zetten. 
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Het jaar 2019 gaat voor Stichting Sprank de 
geschiedenis in als een jaar waarin is ingezet 
op het jaarthema ‘Leven van binnenuit’. Om 
van een vervuld leven te kunnen spreken, is 
het belangrijk om betekenis te ervaren, zowel 
voor de cliënt als voor de medewerker van 
Sprank. Van binnenuit leven betekent dat we 
onszelf als totale mens dienen in te brengen in 
de zorgrelatie. Het jaarthema legde de nadruk 
op het ‘vertellen’: mensen in de zorg zijn dikwijls 
‘doeners’, het kwaliteitskader vraagt echter 
ook om woorden te geven aan wat je doet en 
waarom je het doet. Systematisch reflecteren 
op de geleverde zorg, nadenken over wat 
anders en nog beter kan en daar ook stappen in 
zetten, dat alles is in praktijk gebracht.

Nu verder kijkend naar 2020 constateren we 
dat we in 2019 nog onvoldoende in staat zijn 
gebleken om de MIC-meldingen aan te grijpen 
om de zorg ook daadwerkelijk te verbeteren. 
Zowel in 2018 als in 2019 is door cliënten onrust 
op de groep aangegeven als verbeterpunt. 
Sprank heeft een hoge meldingsbereidheid, die 
mogelijkheden geeft om inzichtelijk te maken 
waar het verbeterpotentieel ligt. De opvolging 
van de meldingen in 2019 lag nog vaak op 
het individuele of het teamniveau en is vaak 
praktisch van aard. Dit is een goede basis om 
het MIC-systeem in 2020 in samenhang met 
andere meldingen die gerelateerd zijn aan een 
veilige woon- en arbeidsomgeving verder door 
te ontwikkelen. 

Daarnaast heeft Sprank de volgende 
aandachts-en verbeterpunten geformuleerd:

Zorgvisie
In 2020 komt er onderzoek naar de 
toepasbaarheid van de Presentiebenadering 
van professor Andries Baart. Vanuit de 
Presentiebenadering kan Sprank de huidige 
zorgvisie nader onderbouwen, waarbij de 
christelijke identiteit het onderscheidende 
kenmerk is en blijft voor de zorg binnen Sprank. 

Cliëntervaringen
De belangrijkste verbeterpunten zijn: 
•  Het vergroten van de bekendheid met de 

mogelijkheid om de vertrouwenspersoon in 
te schakelen.

•  Het bekendmaken van de voor de cliënt 
haalbare procedure om een klacht in  
te dienen. 

•  De gevoelde onvrede rond de 
groepssamenstelling blijvend te monitoren.

Zorgplan
De volledigheid van het ecd, registratie 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en 
overzichtelijke rapportages zijn een blijvend 
aandachtspunt voor 2020. Ook wordt er door 
de werkgroep Zorgplan & ecd in 2020 verder 
gewerkt aan een kwalitatief helder zorgplan. 
Dit zorgplan moet door begeleiders zo min 
mogelijk als complex worden ervaren. Het moet 
ook tegemoetkomen aan de wensen van cliënt 
en verwant. Het doel is om medio 2020 een 
cliëntportaal te hebben voor alle wooncliënten 
en hun vertegenwoordigers.  

Leefstijl
Sprank vindt het belangrijk dat in 2020 
gezonde leefstijl op iedere locatie een 
onderwerp van gesprek is. Op iedere locatie 
zal gewerkt worden aan het optimaliseren 
van een gezonde leefomgeving, onder 
andere door hiervoor op iedere locatie een 
aandachtsfunctionaris aan te stellen. Ook is 
leefstijl een onderdeel van het zorgplan en 
wordt er met elke cliënt in een open gesprek 
nagedacht over gezonde leefstijl aangepast op 
zijn/haar leven. 

Palliatieve zorg
In 2020 heeft Sprank als doel om de palliatieve 
zorg voor de cliënten structureel te verbeteren. 
Er start een gesubsidieerd project om het 
huidige palliatieve beleid in te kaart brengen. 
Ook wordt onderzocht welke instrumenten 
geschikt zijn om de palliatieve zorg te 
verbeteren. 

Driehoekskunde
In 2020 investeert Sprank verder in de 
methodiek van Driehoekskunde door twee extra 
trainers Driehoekskunde aan te trekken.

Leveranciersbeoordeling
In het jaarlijks evaluatieverslag/de 
leveranciersbeoordeling worden duidelijke 
criteria opgenomen. En in 2020 wordt deze 
wijze van evalueren van leveranciers in de hele 
organisatie doorgevoerd. 

Vakbekwame en betrokken medewerkers
De focus van de scholing ligt vooral op het 
professionaliseren van de verpleegkundige zorg 
en de uitvoering van de zorg conform de Wet 
zorg en dwang.

In 2020 zal Sprank het proces van teamreflectie 
verder verbeteren: 
•  De voorbereiding op de onderwerpen.
•  Het spiegelen op de verbeterpunten door de 

sectormanagers.
•  Het monitoren van de vastlegging en 

opvolging van deze verbeterpunten in het 
jaarplan. 

Tevens is er afgesproken dat ieder team in 
2020 een teamreflectie houdt over een thema 
dat onvrijwillige zorg aangaat. 
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7.  Conclusies en geprioriteerde 
ontwikkelkansen
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Reflectie van de raad van toezicht

Het doel van het kwaliteitsrapport is om 
antwoord te geven op vragen, voortkomend 
uit de zeven landelijk vastgestelde thema’s in 
het kwaliteitskader. Wat gaat goed, wat kan 
beter, en hoe gaat Sprank dat doen? Daardoor 
is het kwaliteitsrapport een goed middel om te 
werken aan de verbetering van de zorg. Intern 
is het een goede basis voor overleg. Het rapport 
beslaat de tijdsperiode januari t/m december 
2019. Het is een voortgangsrapportage over 
de doelen die we gesteld hebben voor 2019 en 
geeft de speerpunten voor 2020 weer. Op de 
vragen of de inhoud van het kwaliteitsrapport 
herkend wordt en een juist beeld van Sprank 
geeft en of de raad van toezicht achter het 
rapport kan staan wordt het volgende gezegd:

De raad van toezicht is onder de indruk van 
wat er allemaal ondernomen is; er zijn veel 
nieuwe ontwikkelingen bij Sprank. Dit rapport 
geeft zicht op wat er gebeurt in de organisatie. 
Het zijn goed geformuleerde samenvattingen. 
Sprank is uitstekend op weg, ook al moet er 
nog het een en ander gebeuren. Hierna volgen 
opmerkingen verkort weergegeven.

•  MIC-meldingen: er wordt geregistreerd; 
de volgende stap moet zijn: analyseren. 
De vraag is of voor de analyse de 
juiste zaken geregistreerd worden. Er 
is meldingsbereidheid, maar de actie 
ontbreekt nog. Op de vraag wat het doel 
is van de MIC-meldingen is het antwoord 
dat alleen datgene gemeld wordt wat na 
actie verbeteringen geeft. Moet je daarbij 
bijvoorbeeld altijd melding doen van steeds 
terugkerende incidenten of hoort dat in het 
zorgplan en niet in een meldingssysteem?

•  Op de vraag of het systeem waarin de MIC-
meldingen worden gedaan zich wel leent 
voor analyse, is het antwoord dat Sprank 
onderzoek gaat doen naar een passend 
systeem.  

•  Vergeten medicatie bij cliënten kan impact 
hebben en heeft verschillende oorzaken.

•  Het beoogde rondom het zorgplan komt tot 
uiting in de Driehoek. Het zorgplan beoogt 
drager te zijn van de zorg. Het zorgplan is 
het hele jaar door een leidraad voor de zorg, 

bijvoorbeeld bij risico’s inventariseren en de 
keuzes die daarin gemaakt worden. 

•  Het juist rapporteren in het cliëntportaal 
is in de praktijk nog wat ingewikkeld, 
omdat begeleiders meer opgeleid zijn tot 
bevestigen van de cliënt en minder in hoe 
te positioneren richting verwanten. Leer 
hoe cliënten en verwanten kijken naar de 
rapportage en leer juist rapporteren. 

 Het gaat om het belang van de cliënt.
•  In het cliënttevredenheidsonderzoek zou 

uitgevraagd kunnen worden of er verband is 
tussen tevreden zijn en het functioneren van 
het zorgplan.  

•  In het kwaliteitsrapport worden 
klachtenprocedure/cliëntvertrouwenspersoon 
als aandachtspunt genoemd. Maar of 
cliënten zich op hun gemak voelen is geen 
aandachtspunt. Is dat een bewuste keuze? 
Wat dat aangaat lijkt het samen op een 
locatie wonen van cliënten een beetje op een 
gezin; je kiest je vrienden, maar je familie 
niet. Geef aandacht aan het niet-maakbare in 
het leven. Geef aandacht aan mismatches. 

•  Op de aanvullende acties rondom het risico 
bij personeelsmanagement worden stappen 
gezet. Sprank is bijvoorbeeld lid geworden 
van de VGN Academie (kennis/ontwikkelen).

•  Op de vraag in hoeverre het lukt om de 
medewerkers op de hoogte te laten zijn van 
de diverse methodieken, is het antwoord 
dat de gedragsdeskundigen allemaal hun 
eigen aandachtsgebied hebben en dat zij 
regelmatig lessen geven waar de begeleider 
op in kan tekenen. 

•  Op de vraag hoe de kernwaarden door het 
kwaliteitsrapport heen functioneren hoeft 
niet direct een antwoord te komen; dit wordt 
als gedachte meegegeven. 

•  De verbeterpunten voor 2020 zouden nog 
meer SMART geformuleerd mogen worden. 

•  De relatie met het jaarplan 2019 is minder 
zichtbaar. Vloeien de gemaakt keuzes 
daaruit voort? Een kwaliteitsrapport is 
een verbeterrapport. Het is als de trappen 
van vergelijking: werken naar ‘goed-beter-
best’. De cliënttevredenheid is vooral van 
belang. Zo loopt het jaarplan van de afdeling 
Kwaliteit van het ene jaar over naar het 
andere. Het kwaliteitsrapport heeft vaste, 
voorgeschreven kaders.

•  Er wordt gezocht naar een koppeling tussen 
ambities van de toekomst, kernwaarden 
en identiteit. Sprank heeft de kernwaarden 
geformuleerd, de raad van toezicht houdt 
daar toezicht op en bevraagt de raad 
van bestuur daarop, en stelt zich op de 
hoogte door contact met de raden en door 
werkbezoeken et cetera.

•  Aanbevolen wordt om in een volgend 
kwaliteitsrapport onderscheid te maken 
tussen visie en identiteit, ambities, feiten  
en acties. 

•  Het is veel tekst, een grafische toevoeging 
geeft sneller inzicht. 

•  Er wordt gevraagd of de 
tevredenheidsonderzoeken frequenter 
kunnen worden uitgevoerd. Daar wordt over 
doorgesproken. 

Met de gemaakte opmerkingen deelt de raad 
van toezicht de conclusies en geprioriteerde 
ontwikkelkansen in het kwaliteitsrapport. 

Reflectie van de cliëntenraad 

De cliëntenraad spreekt zijn waardering uit over 
het rapport. Het is een goed rapport, al is het 
wel wat technisch. De raad vindt het belangrijk 
dat bij het schrijven nog helderder gemaakt 
wordt wat de verbeterpunten betekenen voor 
de cliënt. De cliëntverhalen maken het heel 
lezenswaardig. Aandachtspunt is om nog meer 
inzichtelijk te maken wat de voortgang is van 
verbeterpunten: wat loopt door in 2020 en 
wat is afgerond in 2019? Dat kan bijvoorbeeld 
door met een samenvatting te beginnen wat de 
verbeterpunten hebben opgeleverd. Ook is het 
belangrijk om aandachts- en verbeterpunten 
SMART te formuleren, bijvoorbeeld met een 
tijdsplanning.

De cliëntenraad geeft aan dat het rapport een 
goed beeld geeft van Sprank. De wens wordt 
uitgesproken om het kwaliteitsrapport 2019 
in september 2020 op de agenda te zetten. Zo 
kan de raad goed geïnformeerd blijven over 
de voortgang van bijvoorbeeld de projecten 
Palliatieve zorg en Leefstijl. De cliëntenraad 
deelt en stemt in met de conclusies en 
geprioriteerde ontwikkelkansen die genoemd 
staan in hoofdstuk 7. 
De overige vragen en opmerkingen van de 
leden van de cliëntenraad zijn geclusterd naar 
de onderstaande onderwerpen.

Herkenbare christelijke cultuur
Een heldere identiteitsfocus is belangrijk en 
dat de christelijke identiteit en levenssfeer 
bij Sprank duidelijk merkbaar zijn. Het 
aannamebeleid van Sprank is dat iedere 
medewerker lid is van een christelijke 
geloofsgemeenschap. De cliëntenraad 
benadrukt dat het belangrijk is dat bij aanname 
van nieuwe medewerkers kritisch wordt 
doorgevraagd of de sollicitant past bij de 
identiteit van Sprank. 

Cliënttevredenheidsonderzoek
De cliëntenraad vraagt of de verbeterpunten 
ook worden besproken met verwanten. 
Er is afgesproken dat ieder team een 
terugkoppeling geeft van de resultaten 
van het cliënttevredenheidsonderzoek 
aan de verwanten. De bewoners zijn 

8.  Reflectie van raad van toezicht, 
 cliëntenraad en ondernemingsraad
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hierover geïnformeerd door de cliëntgroep-
ondersteuners. De gevoelde onvrede rond de 
groepssamenstelling blijft een aandachtspunt 
in 2020. Dit komt ook terug in de geprioriteerde 
ontwikkelkansen in hoofdstuk 7 en in de 
cliëntversie. De cliëntenraad geeft aan dit 
een belangrijk verbeterpunt te vinden. Indien 
van toepassing op een locatie wordt er extra 
aandacht aan gegeven en komt het terug in het 
jaarplan van die locaties. De cliëntenraad wil 
graag op de hoogte worden gehouden. 

Cliëntvertrouwenspersonen
De cliëntenraad geeft het advies dat 
cliëntvertrouwenspersonen zichzelf voorstellen 
tijdens bijvoorbeeld een bewonersoverleg. 
Dat maakt de drempel om hen te benaderen 
lager. Ook wordt het advies gegeven om 
naast de cliëntvertrouwenspersoon ook de 
klachtenregeling als onderwerp te noemen bij 
de zorgplanbesprekingen. 

Zorgplan/ecd en cliëntportaal
De cliëntenraad vraagt om meer duidelijkheid 
over de voortgang. In 2019 is er veel aandacht 
geweest voor het gebruik en de volledigheid 
van het elektronisch cliëntendossier. Het is 
een continu proces om het ecd voor betrokken 
personen overzichtelijker te maken en te zorgen 
voor een kwalitatief helder zorgplan. Het doel 
is om medio 2020 een cliëntportaal te hebben 
waar cliënten en verwanten zorginformatie 
kunnen vinden zoals cliëntgegevens, de 
evaluatie van het zorgplan en het vastgestelde 
zorgplan. Er wordt door de cliëntenraad 

genoemd dat de invoering van het cliëntportaal 
later is dan was gepland. De reden is dat de 
voorbereidingen meer tijd hebben gevraagd 
dan vooraf was ingeschat en dat er gekozen 
is voor een ruime testperiode op een tweetal 
locaties. De cliëntenraad wil via het cliëntlid 
verder meedenken over de invulling.

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang bepaalt dat ieder mens 
zelf keuzes mag maken. Sprank moet zich aan 
die wet houden. Voor medewerkers geldt dat 
zij de rechten van de cliënt moeten kennen, 
dat zij zich er bewust van zijn wanneer er 
sprake is van onvrijwilige zorg. Maar ook dat 
zij overleggen met betrokkenen. Het gesprek 
tussen begeleiders, bewoners en verwanten 
blijft heel belangrijk. Een Moreel Beraad of de 
ondersteuning van een Driehoeksbemiddelaar 
kunnen helpend zijn. De cliëntenraad benadrukt 
dat de stap van overleggen met betrokkenen 
en het gesprek in de Driehoek erg belangrijk 
zijn bij onvrijwillige zorg. Dit is onderdeel 
van het stappenplan Wzd. Ook staat de 
cliëntenraad achter het plan van Sprank om 
informatiebijeenkomsten voor verwanten te 
organiseren rondom dit onderwerp. 

Personeelsmanagement
De cliëntenraad vraagt zich af of medewerkers 
mogen meedenken over veranderingen in 
de toekomst en hoe Sprank hen voldoende 
blijft boeien. Vakbekwame en betrokken 
medewerkers zijn nu en in de toekomst erg 
belangrijk. Sprank investeert hierin door 
medewerkers naast hun werk ook andere 
uitdagingen te bieden. Begeleiders denken 
bijvoorbeeld mee met beleid en zijn getraind als 
gespreksleider Moreel Beraad, Driehoekstrainer 
of Prisma-onderzoeker. 
In 2019 hebben circa vijfentwintig medewerkers 
een extra taak/rol gekregen. Net als andere 
zorgorganisaties heeft ook Sprank te maken 
met uitstroom van medewerkers. Anoniem 
is gevraagd aan deze medewerkers wat de 
belangrijkste redenen van vertrek zijn (landelijk 
uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn). Hieruit 
bleek dat Sprank beter dan gemiddeld scoort. 
De belangrijkste drie redenen van vertrek zijn: 
loopbaanmogelijkheden, privéomstandigheden 
en reisafstand. 

Reflectie van de ondernemingsraad 

De ondernemingsraad spreekt zijn waardering 
uit over het rapport. Het is een duidelijk en 
helder rapport en de ondernemingsraad 
herkent de inhoud. De verhalen uit de 
praktijk en de punten uit de teamreflecties 
zijn mooie en waardevolle toevoegingen. De 
ondernemingsraad deelt en stemt in met de 
conclusies en geprioriteerde ontwikkelkansen 
die genoemd staan in hoofdstuk 7. 
De vragen en opmerkingen van de leden van 
de ondernemingsraad zijn geclusterd naar 
onderstaande onderwerpen.

Electronisch cliëntendossier en cliëntportaal
De ondernemingsraad geeft aan dat het ecd, 
de invoering van de Wet zorg en dwang en 
de invoering van het cliëntportaal vragen dat 
begeleiders blijvend gecoacht en getraind 
worden. Het is een continu proces en de inzet 
van key-users blijft belangrijk. De vraag wordt 
gesteld of een spreekuur voor key-users 
ingevoerd kan worden. Ook wordt de vraag 
gesteld of de invoering van het cliëntportaal 
afhankelijk is van de voortgang van de ecd-
aanpassingen rondom de Wzd. Het antwoord 
is dat het geen invloed op elkaar heeft, oftewel: 
‘het een bijt het andere niet’. Het doel is om 
medio 2020 een cliëntportaal te hebben waar 
cliënten en verwanten zorginformatie zoals 
cliëntgegevens, de evaluatie van het zorgplan 
en het vastgestelde zorgplan kunnen vinden. 
Vanuit de or komt de indringende vraag of 
we er wel voldoende klaar voor zijn dat het 
cliëntportaal medio 2020 start, en op welke 
wijze de communicatie zal plaatsvinden richting 
de medewerkers. 

Leefstijl
De ondernemingsraad vraagt naar de 
implementatie van het project Leefstijl. 
In 2020 wordt op iedere locatie een 
aandachtsfunctionaris aangesteld die er 
voor zorgt dat het onderwerp leefstijl wordt 
geagendeerd tijdens de teamvergadering. 
Er is een werkgroep Gezonde leefstijl waar 
onder andere twee gedragsdeskundigen 
lid van zijn. Zij zijn aanspreekpunt voor 
de aandachtsfunctionarissen en kunnen 
hen toerusten en ondersteunen, en 

eventueel scholing geven aan het team. De 
ondernemingsraad geeft aan dat medewerkers 
een voorbeeldfunctie hebben ten aanzien van 
een gezonde leefstijl. Maar (in hoeverre) kun je 
daar eisen aan stellen? Ook wordt aangegeven 
dat een open gesprek met de cliënt belangrijk  
is over dit onderwerp en dat cliënten eigen 
keuzes maken. 

Wet zorg en dwang
De ondernemingsraad benadrukt dat reflectie, 
coaching en scholing van medewerkers 
belangrijk is om te kunnen werken conform 
de Wet zorg en dwang en om het gesprek in 
de Driehoek op goede wijze te kunnen voeren. 
Daarom is ook afgesproken dat ieder team 
in 2020 reflecteert op een thema dat met 
onvrijwillige zorg te maken heeft in een Moreel 
Beraad of via intervisie. De verslaglegging 
hiervan is belangrijke input voor de commissie 
Wzd en geeft input voor het kwaliteitsrapport 
2020.

Meldingen incidenten cliënten
De ondernemingsraad herkent nut en 
de noodzaak om het meldsysteem te 
optimaliseren. Het melden van incidenten 
van cliënten (MIC) en medewerkers (MIM) 
is belangrijk voor een veilige woon- en 
werkomgeving. Een meldsysteem geeft inzicht 
of bijvoorbeeld cliëntindicaties verhoogd 
moeten worden. Belangrijk is dat er een 
duidelijke instructie komt wat wel en niet 
gemeld moet worden om betere analyses te 
kunnen maken. 

Verpleegkundige zorg
De ondernemingsraad herkent en staat erachter 
dat Sprank investeert in het professonaliseren 
van de verpleegkundige zorg. In de coronatijd 
wordt de meerwaarde van de stuurgroep 
Verpleegkundigen ervaren en gewaardeerd. 
Sprank verwacht dat over tien jaar bijna de helft 
van haar wooncliënten vijftig jaar of ouder is. 
Dan is het ook erg belangrijk dat Sprank over 
voldoende deskundige medewerkers beschikt. 
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Bijlage 1
Schets van Sprank

2019 2018 2017 2016

Wonen 437 406 396 393

Logeren 3 4 4 50

Dagbesteding 114 100 101 84

Ambulante zorg 65 80 88 67

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 20 gemeenten in Nederland op woonlocaties, 
dagbestedingen en bij mensen thuis. Dat doen we samen met familie en 
andere mensen die bij de cliënten horen. Sprank werkt samen met 659 
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.

Overzicht van het aantal cliënten WLZ, WMO en Jeugdwet (Jw)

521 cliënten (31-12-2019) Wlz Wmo JW Totaal

Wonen (incl. VPT, intern, PGB, 
GGZ-C)

419 18 0 437

Dagbesteding van Sprank 108 6 0 114

Logeren 3 0 0 3

Ambulant (incl. VPT en extern) 18 45 2 65

Volledige onderaanneming 
(geen zorg van Sprank)

0 4 0 4

Overzicht van het aantal cliënten WLZ, WMO en Jeugdwet (Jw)

Per 31 december 2019 2018 2017 2016

Aantal medewerkers 681 644 687 603

Aantal medewerkers FTE 380 343 300 283

Ziekteverzuim 5,6% 6,1% 6,06% 4,57%

Personeelsverloop 
(uitstroom medewerkers)

15,5%
(100 

mede-
werkers)

Personeelsverloop 
(instroom medewerkers)

22%
(142 

mede-
werkers)

Overzicht van het aantal vrijwilligers

2019 2018 2017 2016

Aantal vrijwilligers 659 677 731 754
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Bijlage 2 - Onderzoeksresultaten 
cliënttevredenheidsonderzoek 2019

Onderzoeksresultaten cliënten 
wonen 2019 
(Bron: CTO wonen, augustus 2019, Buntinx)

•  Deelnemers: 368 (89% van de bewoners)
•  Gemiddeld cijfer in de branche: 8,9 
•  Gemiddeld cijfer voor Sprank: 8,9 
 (gelijk aan 2017)

Sterke punten:
•  De begeleiders kennen mij goed; ze doen hun 

best om zo goed mogelijk voor mij te zorgen.
•  Ik kan merken dat ik in een huis woon waarin 

we in God geloven.
•  De begeleiders helpen mij om gezond  

te blijven. 

Aandachtspunten:
•  Ik weet hoe ik een klacht moet indienen. 
•  Ik weet dat er een cliëntvertrouwenspersoon 

is met wie ik kan praten. 
•  De bewoners voelen zich bij elkaar op  

hun gemak.

Cliënten:
•  Deelnemers: 90 (93% van de cliënten)  
•  Gemiddeld cijfer in de branche: 8,9
•  Gemiddeld cijfer voor Sprank: 8,9 

Sterke punten die cliënten en 
vertegenwoordigers aangeven zijn:
•  De cliënt voelt zich thuis op de dagbesteding.
•  Het leuke aanbod aan (werk)activiteiten.
•  De vriendelijke en begripvolle begeleiding.
•  De leuke sfeer en gezelligheid op de 

dagbesteding.

Onderzoeksresultaten 
cliëntvertegenwoordigers wonen 2019
(Bron: CTO wonen, augustus 2019, Buntinx)

•  Deelnemers: 191 (46% van de 
vertegenwoordigers)

•  Gemiddeld cijfer in de branche: 7,5 
•  Gemiddeld cijfer voor Sprank: 7,8 (2017: 7,6)

Sterke punten:
•  De ondersteuning voor de cliënt als hij/zij 

verdrietig, bang of boos is.
•  Betrokkenheid, kennis en kunde van de 

begeleiders. 
•  De identiteit en het dicht bij de samenleving 

staan.

Aandachtspunt:
•  De beschikbare tijd en aandacht voor  

de cliënt.

Vertegenwoordigers:
•  Deelnemers: 57 (59% van de 

vertegenwoordigers)
•  Gemiddeld cijfer in de branche: 7,2
•  Gemiddeld cijfer voor Sprank: 8

Aandachtspunten die cliënten en 
vertegenwoordigers aangeven zijn:
•  Een nog ruimer aanbod aan activiteiten – 

vaker naar buiten gaan.
•  Het verminderen van drukte – meer ruimte 

op de dagbesteding.
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Onderzoeksresultaten cliënten ambulante begeleiding 2019 
(Bron: CTO ambulante begeleiding, augustus 2019, Buntinx)

•  Deelnemers: 40 (59% van de cliënten)
•  Gemiddeld cijfer in de branche: 8,7
•  Gemiddeld cijfer voor Sprank: 9,2

Ambulante cliënten zijn het meest tevreden over 
het nakomen van gemaakte afspraken door de 
begeleiding. Aandachtspunt is de bekendheid met 
de klachtenregeling. 

Onderzoeksresultaten cliënten  en vertegenwoordigers dagbesteding 2019 
(Bron: CTO dagbesteding, augustus 2019, Buntinx)
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Bijlage 3  
Tabel meldingen incidenten cliënten

MIC situaties Aantallen 
2018 

Aantallen 
2019

Verschil 
2019 tov 2018 Percentage 

Medicatieveiligheid 85 139 +54 + 64%

Medicatie vergeten 348 372 +24 + 7%

Paraaf vergeten 73 172 + 99 + 136%

Andere medicatiefout 166 169 + 3 + 2%

Subtotaal medicatie 672 852 + 180 + 27%

Agressie*,** 947 1065*,** + 118 + 12%

Gedragsproblemen 316 401* + 85 + 27%

Subtotaal agressie 1.263 1.466 +203 + 16%

Valincident 114 134 + 20 + 18%

Verslaving, middelengebruik 8 4 - 4 - 50%

Weglopen / vermissing 28 32 + 4 + 14%

Seksualiteit 16 22*** + 6 + 38%

Ongewenste intimiteiten* 24 15*,*** - 9 - 38%

Afzonderen 1 3 + 2 - 200%

Hulpmiddel  
(onjuist gebruik/gebrek)

18 24 + 6 + 33%

Verslikking / Verstikking 9 16 + 7 + 78%

Vuur / Hitte incident 7 9 + 2 + 29%

Vervoer / Verkeersdeelname 0 6 + 6 + 6%

Overige* 94 247*,**** + 153 + 163%

Epilepsie* 5 32* + 27 + 540%

Totaal: 2.259 2.862 + 603 + 27% 

 

*    Een groot deel geldt (verwachte) gebeurtenissen ofwel bekend gedrag van een cliënt 
waarbij geen schade is ontstaan.

**  164 agressie-incidenten betreffen : cliënt – cliënt. 
***  19 meldingen zijn toe te schrijven aan 1 cliënt. De cliënt wordt hierin goed begeleid. 
 De 19 meldingen moeten gewogen worden als gebeurtenissen.  
****  144 meldingen (automutilatie) zijn toe te schrijven aan 1 cliënt. 
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Hoe goed 

was de zorg die 
Sprank in 2019 

aan jou 
heeft gegeven?

Kwaliteitsrapport in gewone taal
maart 2020

 Bijlage 4 - Cliëntversie  Bijlage 4 - Cliëntversie Waarom dit verslag? 

In Nederland werken alle zorgaanbieders met 

een lijst van afspraken over wat goede zorg 

is. Goede zorg voor jou, voor alle mensen die 

bij Sprank werken, 

jullie verwanten en 

alle vrijwilligers. 

In dit verslag staat 

hoe goed Sprank 

zorg heeft gegeven 

in 2019. Hiermee 

kan de bestuurder 

van Sprank (Anne Westerduin) aan iedereen 

laten zien waar we trots op zijn en blij  

van worden. Elk jaar komt er weer een  

nieuw verslag. 

Als de zorg beter kan, staat in het verslag ook 

welke plannen we maken om die zorg  

te verbeteren

Sprankelend! 
Bij Sprank leven, wonen en werken we vanuit 

de liefde van God. We zijn christenen met 

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  Uit het zorgplan.

2  Uit het tevredenheidsonderzoek dat jij, 

je verwanten en de begeleiding hebben 

ingevuld.

3  Uit de vergaderingen en gesprekken die 

de begeleiders en andere medewerkers 

hebben.

4  Uit de vergaderingen die jullie hebben met 

de cliëntgroep-ondersteuner.

5  Uit de vergaderingen die de cliëntenraad 

heeft.

6  Uit de verslagen en 

gesprekken die andere 

organisaties hebben 

met begeleiders en 

medewerkers van 

Sprank.
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Wat is goede zorg? Welke 
onderwerpen zijn belangrijk? 

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. Eén keer per jaar is er een gesprek om te 

kijken of alles nog klopt. 

Al deze afspraken staan op de computer in 

het ecd (elektronisch cliënten dossier). We 

willen in 2020 ook voor jou een digitale 

omgeving maken waar jij en je verwanten 

zorginformatie kunnen vinden. Dat is in  

2019 nog niet voor alle bewoners en hun 

familie gelukt.

2  Wordt er rekening gehouden met 
 jouw mening? 
In het bewonersoverleg kun je meepraten 

over wat er op de woning gebeurt. Ook is 

jouw mening belangrijk bij de afspraken die 

in het zorgplan staan. 

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 is er een 

onderzoek geweest 

over wat jij vindt  

van Sprank. 

Jullie zijn blij en tevreden met Sprank. Net 

zoals de vorige keer willen jullie dat het op 

de groep veilig en rustig is. Daar is hard aan 

gewerkt en daar gaat Sprank ook in 2020 

mee door. Het onderzoek laat ook zien: 

•  Dat jullie de vertrouwenspersoon nog 

niet goed kennen. Eind vorig jaar is er 

door de cliëntgroep-ondersteuners 

aandacht aan gegeven door een filmpje 

op YouTube. Daarin laten we zien wat 

vertrouwenspersonen kunnen doen  

voor jou. 

•  Ook weten jullie nog niet 

wat je kunt doen als je 

een klacht hebt. Dat wordt 

in 2020 uitgelegd. Er is 

hierover al wel een folder 

in gewone taal gemaakt.  

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 2019 aandacht gegeven aan de 

sfeer op de groep. Jullie geven aan dat het 

beter gaat, maar het blijft ook in 2020 een 

belangrijk punt voor Sprank. 

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. In 2020 wil Sprank hier 

nog verder over nadenken en hiermee aan 

het werk gaan.

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 om te leren en 

naar school te gaan en om samen na te 

denken over hoe we jullie nog beter kunnen 

begeleiden. Dat heet reflecteren. 

Ook leren de begeleiders wat er gaat 

veranderen in de wet. Vanaf 1 januari 2020 

is er een nieuwe Wet zorg 

en dwang. Deze wet gaat 

over zelf kiezen en je mening 

geven over hoe jij je leven 

wilt leiden. 

Wat gaan we beter doen in 2020?

Een aantal aandachtspunten is al genoemd. 

Wat nog niet genoemd is:

•  Aandacht voor gezond leven.  Genoeg 

bewegen en gezond eten is belangrijk voor 

iedereen. Voor begeleiders en cliënten. Het 

is belangrijk dat je begeleider je helpt bij 

het maken van de gezonde keuzes. Voor 

begeleiders kan het lastig zijn om goede 

hulp te geven. Sprank wil hierbij helpen. 

•  Onderzoeken als cliënten oud of 

ziek worden, hoe Sprank kan blijven 

ondersteunen. 

•  Het digitale dossier (ecd) zo gebruiken dat 

alle informatie rondom de zorg er goed en 

overzichtelijk in staat. 

•  Het verder verbeteren van het delen 

van informatie met de familie. Dit doet 

Sprank ook 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. Dit heet een cliëntportaal. 

Sprank wil dit in 2020 klaar hebben. 

•  Sprank wil graag “Meer dan het gewone” 

doen in de zorg voor jou. Jezus is ons 

voorbeeld. Dat blijft altijd!

Het doel van Sprank is 

dat jij het leven kunt leiden 

dat bij jou past!
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