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2019 was het jaar waarin onze organisatie ‘de 
basis op orde’ verder heeft doorgevoerd. We zien 
de basis als een belangrijke voorwaarde om te 
doen waar het bij Stichting Sprank om gaat: wij 
geloven dat elk mens door God bedoeld is om er 
te mogen zijn! Ons doel is om liefdevol betrokken 
te zijn op de cliënten en hen in hun eigenheid te 
omringen en een waardevol leven te laten leiden. 

Een goed werkbaar elektronisch cliëntendossier 
(ecd) is een belangrijk instrument aan de basis 
van deze zorg. En we blijven de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg verbeteren. De Prisma-
onderzoeksmethodiek laat ons zien wat beter kan 
om zo de zorg vorm te geven die de cliënten en 
verwanten mogen verwachten. 

De resultaten uit het cliënttevredenheids-
onderzoek en de HKZ-externe-audits afgelopen 
jaar bevestigen dat de basis van Sprank staat 
als een huis. De cliënten en verwanten gaven in 
het onderzoek een waardering die gemiddeld op 
een relatief hoog niveau ligt.  Deze bevindingen 
inspireren ons om samen met alle vakbekwame en 
betrokken medewerkers de schouders eronder te 
zetten. Want elke dag waarop de cliënt sprankelt, 
zeggen wij tegen elkaar: daar doen we het voor! 

Samen zijn we Sprank!

Anne 
Westerduin  
de Jong

De basis 
versterken
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Andrew Hackman verhuisde in 2019 
naar de nieuwe locatie van Sprank in 
Haren: Buitenhorst. Voor het eerst op 
zichzelf. Het zelfstandige leven gaat hem 
heel goed af: “Ik stofzuig zelf en ik heb 
een wasmachine. Dus ik kan zelf mijn 
wasjes draaien. En als mijn naam op de 
corveelijst staat, dan dek ik de tafel, of 
pak ik de vaatwasser in.”

Voordat Andrew ging verhuizen heeft hij 
lang gespaard om zijn eigen studio in te 
richten. Samen met zijn moeder deed hij 
de inkopen. “De muren op mijn kamer zijn 
groen. Het is een mooie kamer geworden. 
Ik vind alles mooi op Buitenhorst.” Het 
gezelschap van de huisgenoten is soms 
best wennen, maar ook fijn: “We eten 
samen en ik vind het gamen met de 
jongens heel erg leuk.” 

Als Andrew vertelt over de begeleiders 
verschijnt er een grote glimlach: “De 
begeleiders op Buitenhorst zijn heel 
erg lief.” Zijn moeder Grace is het daar 
helemaal mee eens: “Het is een veilig 
plekje. Ik ben zo blij dat we dit gekozen 
hebben.”

Helaas hoort heimwee er ook af en toe 
bij. Gelukkig weet Andrew precies hoe 
het beeldbellen werkt. In de coronatijd 
woont Andrew weer bij zijn moeder, maar 
nu heeft hij heimwee naar Buitenhorst. 
Hopelijk is alles snel weer normaal en kan 
Andrew genieten van zijn eigen plekje 
in Haren. 

 Andrew woont op de nieuwe locatie van Sprank  Andrew woont op de nieuwe locatie van Sprank 

De woonkamer 
van Buitenhorst 

in Haren

Sprankel Magazine

3 



De Wet zorg en dwang
Uit de praktijk: wildplassen 

“Een cliënt was gewend bij de voordeur te 
plassen,” 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.”

Visie en beleid Wzd Bewustwording 

tijdens bijeenkomst 

ethische dilemma’s

Verwanten 

geïnformeerd

Cliënten voorgelicht Standaard 

registratie in ecd

E-learning bege-

leiders, gedragsdes-

kundigen, sector-

managers, consulenten

Aanstellen van 

drie extra 

gespreksleiders

Moreel Beraad 

Teamreflecties 

onvrijwillige zorg

Bijeenkomsten 

verwanten

Bekendheid 

vertrouwenspersoon 

en klachtenregeling

Door uitbraak van het coronavirus moesten sommige doelen worden uitgesteld. 
De vrijheidsbeperking vanwege corona heeft het bewustwordingsproces rond deze wet versterkt.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is 1 januari 
2020 ingevoerd. Hoe is deze wet bij 
Stichting Sprank concreet toegepast 
en wat is er in de toekomst nog nodig? 
Ieder mens heeft volgens de grondwet 
het recht in vrijheid te leven en zelf 
keuzes te maken, ook iemand met een 
verstandelijke beperking. Maar soms 
zijn er situaties, die iemand zelf niet kan 
overzien, waarin hij een gevaar is voor 
zichzelf of anderen. Dan kan er onder 
strenge voorwaarden onvrijwillige zorg 
worden ingezet. 

Hoe heeft Sprank zich voorbereid in 2019 op de Wzd?

Wat we in 2020 hebben gedaan of gaan doen: 

Sprankel Magazine
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“Door de opleiding Operationeel 
Management weet ik nu beter 
of deze functie bij mij past.” 
Janneke Smelt vertelt vol 
enthousiasme over deze interne 
scholing. Ook volgde ze de 
incompany training voor Prisma 
Light-onderzoeker. Janneke 
is coördinerend begeleider in 
Ommen op de locatie Jacob 
Marisstraat 2. 

“De interne scholingen zijn 
bedoeld om de doorgroei bij 
Sprank te stimuleren. Ik heb 
al eerder de stap gezet van 
begeleider naar coördinerend 
begeleider. Nu wilde ik weten of 
management iets voor mij was.” 

De opleiding vond plaats op 
het hoofdkantoor van Sprank, 
met een grote variatie aan 
modules, gegeven door Sprank-
professionals. Zo is er een 
module over teamontwikkeling, 
over financieel beheer en over 

wetgeving in de zorg. “Maar 
de eerste les,” vertelt Janneke, 
“begint met de achterliggende 
vragen: wie ben ik en wat vind ik 
belangrijk in het leven? Wat zijn 
mijn kwaliteiten en waarin wil ik 
mij ontwikkelen?”

Coachingsgesprekken
Janneke: “De interne opleiding 
Operationeel Management 
is een serieuze scholing, die 
heel verdiepend is. Er zijn ook 
coachingsgesprekken. Daardoor 
kwam ik erachter dat ik me 
op dit moment eigenlijk nog 
meer wil verdiepen in mijn vak. 
Een managementfunctie komt 
misschien later wel.”

Prisma
Prisma is een methode om 
de oorzaak van incidenten of 
calamiteiten te onderzoeken en 
ervan te leren. Janneke:
“Als er bijvoorbeeld een val- 
of medicatie-incident is, 

kan ik er worden bijgehaald 
omdat ik de Prisma-training 
heb gevolgd. Via een objectieve 
methode kunnen we stap voor 
stap zoeken naar oorzaken en 
vervolgens een verbeterplan 
maken. Zo verbreden we onze 
kennis, persoonlijk en als 
organisatie.”

 Ik verdiep me graag  Ik verdiep me graag 
 in mijn vak  in mijn vak 

Janneke Smelt volgde in 2019 twee interne opleidingen
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De BoerderijDe Boerderij
Sinds december 2019 biedt 
Sprank in Bunschoten 
speciale zorg voor bewoners 
met een verstandelijke 
beperking en dementie. 
We doen dat samen met 
Zorg- en wooncentrum 
De Haven op locatie De 
Boerderij. Er is een rustig, 
herkenbaar en huiselijk 
woonklimaat gecreëerd 
met veel individuele 
aandacht. De zorg sluit aan 
bij de belevingswereld en 
behoeften van de bewoners. 
24 uur per dag staat een 
team van deskundige 
zorgverleners van zowel 
Sprank als De Haven klaar. 
Ieder vanuit zijn eigen 
deskundigheid. 
Jeanet Vedder (junior 
sectormanager): “De 
samenwerking wordt als 
positief ervaren. Het is een 
aanvullend team en we 
staan ervoor open om van 
elkaar te leren. De Boerderij 
biedt de bewoners rust en 
ontspanning. Er hangt een 
huiselijke sfeer en we horen 
terug van verwanten dat 
bewoners liefdevol begeleid 
en verzorgd worden.”

 Bewoonster Corrie straalt  Bewoonster Corrie straalt 
 en is hier op haar plek.  en is hier op haar plek. 

 De Van Koetsveldlezing is  De Van Koetsveldlezing is 
 een event voor tien  een event voor tien 
 gehandicaptenzorgorganisaties  gehandicaptenzorgorganisaties 
 uit Oost-Nederland.  uit Oost-Nederland. 

 Bijzondere  Bijzondere 
 gebeurtenissen  gebeurtenissen 
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Sprank in ontwikkeling
Blijven leren en ontwikkelen, dat is wat we graag doen. Dankzij 
onze gedragsdeskundigen zijn medewerkers ook in 2019 weer 
bijgeschoold over onder andere leefstijl, rouwverwerking, goed 
slapen, psychische stoornissen en Driehoekskunde. Met zoveel 
deskundigheid in huis kan Sprank dit zelf aanbieden. Soms huren 
we externe specialisten in. Gedragsdeskundige Liesbeth Willems: 
“We krijgen altijd positieve reacties en hopen hiermee door te gaan!”

In november organiseerden we in Hardenberg de bijeenkomst 
‘Samen zorgen’. Samen met Chiel Egberts, schrijver van het boek 
Driehoekskunde, dachten we na over de samenwerking tussen 
cliënt, ouders en zorgprofessional. Sprank nodigde ook veel andere 
organisaties uit om kennis te delen op de infomarkt. Vader van een 
cliënt: “Naar aanleiding van deze avond zijn we opnieuw met de 
begeleiding van Sprank in gesprek gegaan over hoe we samen de 
zorg vormgeven.”

Innoveren is leren. Dat was het thema van de Van Koetsveldlezing 
2019, dit jaar georganiseerd door Sprank en InteraktContour. 
Waar moet een zorgmedewerker van de toekomst aan voldoen? 
Spreekster en innovatiemanager Suzanne Verheijden adviseert: 
“Wees nieuwsgierig en ontwikkel goede zoekvaardigheden om te 
vinden wat je nodig hebt”. 



Sprank blijft groeien. Sprank gaat een 
woonlocatie starten in Buitenpost in het 
centrum van het dorp. De toekomstige 
bewoners kijken erg uit naar de woning. 
Ook in Drachten komt een nieuwe (tweede) 
locatie, in woonwijk De Wiken. De derde 
plaats waar we concrete stappen aan het 
zetten zijn is IJsselmuiden. 
We zijn dankbaar dat we steeds meer 
mensen begeleiding kunnen bieden in een 
christelijke leefomgeving.

Ook wij willen ons steentj e 
bij dragen om duurzamer 
te leven. Sprank is in 2019 
gestart met de circular 
economy challenge. Samen 
met ruim twintig andere 
organisaties (o.l.v. Rabobank 
en KPMG) onderzochten we 
welke stappen Sprank kan 
zetten om duurzamer met 
onze aarde om te gaan. We 
kwamen uit op drie thema’s: 
voedsel, energie en afval. 
Dianne Sens, coördinerend 
begeleider Vlasakkerstaete 
in Hardenberg: “Ik vind dat 
we allemaal wat bij kunnen 
dragen om goed voor deze 
wereld te zorgen. Als grote 
locatie kunnen we veel 
bereiken!”

Duurzaamheids-challenge

Nieuw! Sprank in 
Buitenpost, Drachten 
en IJsselmuiden

De toekomstige 
woning in 

Buitenpost

Ook wij willen ons steentj e 
bij dragen om duurzamer 
te leven. Sprank is in 2019 

economy challenge. Samen 

organisaties (o.l.v. Rabobank 
en KPMG) onderzochten we 
welke stappen Sprank kan 
zetten om duurzamer met 
onze aarde om te gaan. We 
kwamen uit op drie thema’s: 
voedsel, energie en afval. 
Dianne Sens, coördinerend 
begeleider Vlasakkerstaete 
in Hardenberg: “Ik vind dat 
we allemaal wat bij kunnen 
dragen om goed voor deze 
wereld te zorgen. Als grote 

 Bewoonster Corrie straalt  Bewoonster Corrie straalt 
 en is hier op haar plek.  en is hier op haar plek. 
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Sprankelende mensen aan het woord

Emmy, Reysigerweg 
in Zwolle

“Onze groep 
bestaat alleen 
uit meiden, dat 
is leuk. Soms 

houden we een 
meidenavond en 
gaan we lekker 

tutten.”

Esther, Stavoren in 
Bunschoten-Spakenburg:
“Ik ben er trots 
op dat ik in een 

jaar tijd al zo veel 
bereikt heb in 

het zelfstandig 
uitvoeren van 

mijn taken!”

Anne, Urk in Bunschoten-Spakenburg:
“Er wordt hier niet geroddeld. Gelukkig! 

Want daar heb ik een hekel aan. 
Alleen maar leuke mensen. 

De leiding is soms ook wel grappig en 
leuk. Streng maar rechtvaardig!”

Liselotte, Rozenhoek in 
Bergschenhoek

“De groep is soms 
net een gezin. 

Vaak is het heel 
gezellig, maar 

het kan soms ook 
weleens knallen.”

Max, dagbesteding Fraam in Middelstum:
“Mijn begeleider en ik zijn een 

prima team. Hij merkt het meteen 
als ik niet goed in mijn vel zit. Daar 
praten we dan over en dat helpt.”
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