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1. Inleiding

Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2020 van Stichting Sprank.  
Een rapport over een bijzonder jaar. Dit verslag geeft inzicht in 
hoe Sprank omgegaan is met de zeven landelijke thema’s die het 
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aandraagt en wat de resultaten 
hiervan zijn. De focus op kwaliteit is een voortgaand proces.  
We moeten constateren dat corona het jaar 2020 heeft bepaald.  
Als organisatie hebben we veel geleerd en gereflecteerd in 2020 en 
ik ben er trots op hoe Sprank heeft geanticipeerd op deze pandemie. 
In dit kwaliteitsrapport beginnen we hoofdstuk 4 ‘Reflectie op 
kwaliteit van zorg’ dan ook met een reflectie op de eerste coronagolf. 
Deze evaluatie heeft in de zomer van 2020 plaatsgevonden. 
Het heeft ons geholpen om in september goed voorbereid met 
geactualiseerde protocollen de tweede coronagolf in te gaan.
Dit kwaliteitsplan is dan ook het continueren en ontwikkelen van het 
voorgaande. Een aantal doelstellingen uit 2020 nemen we mee naar 
2021. Dat alles met als doel dat cliënten, medewerkers, verwanten en 
vrijwilligers en andere betrokkenen dagelijks kwaliteit en veiligheid 
ervaren. 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 2020 is eerst 
voorgelegd aan de volgende partijen: 
• De ondernemingsraad van Stichting Sprank.
• De cliëntenraad van Stichting Sprank.
• De raad van toezicht van Stichting Sprank.

We houden de volgende hoofdstukindeling aan:
• Reflectie op kwaliteit van zorg:
 - Coronapandemie.
 - Cliënttevredenheidsonderzoek.
 - 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 belangrijkste conclusies aan en de 
verbeterpunten die worden aangemerkt als prioriteit in 2021.  
In hoofdstuk 8 is de reflectie van cliëntenraad, ondernemingsraad  
en raad van toezicht opgenomen en het verslag van de externe 
visitatie. Met dank aan collega-organisatie Stichting Pergamijn. 

Zwolle, maart 2021

Drs. A. Westerduin de Jong, MBA
Raad van bestuur
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Het jaar 2020 gaat voor Stichting Sprank de 
geschiedenis in als een bijzonder en intensief 
jaar, waarin de nadruk lag op verbinden. Wat 
we begin 2020 nog niet wisten, was dat de 
onderlinge betrokkenheid nog belangrijker  
werd in de coronatijd: we hebben meer dan ooit 
gezien dat we de onderlinge verbinding nodig 
hebben om ons werk goed te kunnen doen. Hier 
hebben we het afgelopen jaar in geïnvesteerd 
en we kijken terug op een goede samenwerking 
binnen de organisatie met veel creativiteit, 
positiviteit, saamhorigheid en eensgezindheid.  
In de zomer van 2020 hebben we onder andere de 
tijd genomen om de coronaperiode te evalueren 
met verschillende disciplines uit de organisatie 
en met de cliëntenraad en ondernemingsraad. 
Het heeft ons geholpen om in september goed 
voorbereid te zijn op de tweede coronagolf. Het 
waren met name de geactualiseerde protocollen 
die ons daarbij behulpzaam waren.
We zijn er trots op dat de implementatie van 
de Wet zorg en dwang (Wzd) is ingebed in 
de organisatie en dat in oktober 2020 de 
HKZ-hercertificering met een goed resultaat 
heeft plaatsgevonden. Ook is Sprank in 
2021 uitgeroepen tot beste werkgever 
in de gehandicaptenzorg door Effectory! 
De medewerkers hebben Sprank als 
werkgever een rapportcijfer 8 gegeven en de 
christelijke identiteit en de cliëntgerichtheid 
werden als trotspunten genoemd in het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

Door de coronapandemie en de extra tijd die 
dit heeft gevraagd van de zorgmedewerkers en 
het management hebben we niet alle gestelde 
doelen voor 2020 kunnen afronden. Een aantal 
doelen uit 2020 nemen we mee naar 2021. De 
belangrijkste aandachts- en verbeterpunten zijn 
voor 2021:

Samenwerking in de Driehoek
Familie is een belangrijke pijler in het leven 
van onze cliënten. In het afgelopen jaar werden 
ook de fundamenten van samenwerking in de 
Driehoek getest: met name op het gebied van 
communicatie, vertrouwen en veiligheid. Er zijn 
Driehoeken verstevigd, maar ook Driehoeken 
die het zwaar hebben gehad. Het komende jaar 
blijven we investeren in de samenwerking in  
de Driehoek.

Zorgplan
De sectormanagers hebben in 2020 maandelijks 
gestuurd op de volledigheid en de kwaliteit van 
de cliëntendossiers/zorgplannen, ook in het 
licht van de aanpassingen die de Wzd vraagt. 
Per 31 december 2020 stonden de ecd-meters 
tussen de 75-95%. De volledigheid van het ecd, 
een kwalitatief helder zorgplan en registratie 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en 
onvrijwillige zorg vormen, net als in 2020, een 
blijvend aandachtspunt voor 2021. Daarnaast is 
het doel dat in 2021 alle locaties het cliëntportaal 
actief aanbieden aan cliënt en/of wettelijk 
vertegenwoordiger. 

Deskundigheidsbevordering 
De lijn die Sprank de afgelopen jaren 
heeft ingezet rondom scholing en 
deskundigheidsbevordering blijven we 
doorzetten. De focus ligt in 2021 op het verder 
professionaliseren van de verpleegkundige 
zorg door het structureel aanbieden van 
verpleegkundige scholing, klinische lessen en 
aandacht voor preventieve- en palliatieve zorg. 
Palliatieve zorg wordt voor Sprank belangrijker, 
omdat een deel van de cliëntengroep binnen 
Sprank vergrijst. Ook zien we de zorg intensiever 
worden en wordt er per team in samenwerking 
met de gedragsdeskundige een opleidingsplan 
gemaakt voor de komende twee jaar gericht op 
psychosociale thema’s en psychiatrie.

Gezond en vitaal werken
Het verzuimcijfer van Sprank over 2020 is 
8,4%, wat hoger is dan het branchegemiddelde 
van 6,8%. Dit hoge percentage komt 
onder andere door de coronapandemie, 
psychische klachten ten gevolge van 
complexe persoonlijke omstandigheden 
en psychosociale arbeidsbelasting door 
een hoge ervaren werkdruk. In 2021 zullen 
verzuimbegeleiding, de verbeterpunten uit 
het medewerkerstevredenheidsonderzoek en 
het project Wendbaar aan het Werk een hoge 
prioriteit krijgen. De doelstelling van dit project is 
om binnen Sprank visie en beleid te ontwikkelen 
op duurzame inzetbaarheid en dat uit te werken 
in praktische regelingen en interventies, zodat 
medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. 

Wie we zijn

Stichting Sprank is een christelijke 
zorgorganisatie en biedt zorg, begeleiding 
en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking en/of lichamelijke 
beperking. Sprank zorgt, ondersteunt en 
begeleidt op dertig woonlocaties, acht 
dagbestedingslocaties en ambulant verspreid 
over twintig gemeenten in Nederland. De zorg 
wordt gefinancierd uit de Wlz, de Wmo en de 
Jeugdwet (Jw). In bijlage 1 treft u de cijfers 
aan. In 2020 zijn de eerste stappen gezet 
naar een aanscherping en actualisering van 
het doelgroepenbeleid van Sprank. Allereerst 
hebben we de zorg voor de mensen die nu 
bij Sprank in zorg zijn en ouder worden. 
Daarnaast zien we dat de binnenkomende 
zorgvragen zwaarder worden, een toename 
van psychiatrische problematiek en willen we 
ons daar door middel van professionalisering 
op voorbereiden. Dat heeft in 2020 keuzes 
gevraagd. In november 2020 is het besluit 
in afstemming met de ondernemingsraad en 

3. Hier staan we voor2. Samenvatting

cliëntenraad genomen om de ambulante Wmo-
begeleiding in de thuissituatie af te bouwen 
en uiterlijk eind 2021 te stoppen. Sprank wil 
focussen op de kern van haar werk: zorg en 
begeleiding vanuit de Wlz en de zorgvraag die 
daarbij hoort. 

Sprank groeit elk jaar. We groeien in 
aantallen cliënten, maar ook in kwalitatieve 
zin. Zorgkantoren kennen naast verblijf 
steeds vaker ook verblijf met behandeling 
toe. Sprank ontwikkelt zich hierdoor tot een 
meer integrale zorgaanbieder. In 2021 wordt 
de oplevering verwacht van de herbouw 
van de zorgboerderij Fraam die door een 
uitslaande brand in 2018 verloren is gegaan. 
Daarnaast verwachten we in 2021 drie 
nieuwe locaties te openen (Hoogeveen, 
Buitenpost, Drachten) en alle locaties worden 
beoordeeld op geschiktheid om de huidige en 
toekomstige zorg te kunnen leveren. Samen 
met de nieuwe locaties, investeringen in LED-
verlichting en zonnepanelen leidt dit tot een 
investeringsagenda voor de komende jaren.
In oktober 2020 heeft de HKZ-hercertificering 
plaatsgevonden. Het kwaliteitssysteem is 
getoetst en Sprank mag de komende drie jaar, 
wanneer er in de tussentijdse audits geen grote 
tekortkomingen zijn, het HKZ-certificaat blijven 
voeren! Sprank vindt dit belangrijk omdat het 
stimuleert een lerende organisatie te zijn en 
ook zorgkantoren en gemeenten hechten er 
waarde aan. 
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Het doel van onze zorg

Iedere cliënt…

• is geliefd en hoort bij God;
• verdient een veilige omgeving;
•  heeft een eigen plek in de buurt, 

kerk en samenleving;
• kan tot ontplooiing komen.

Zodat hij/zij ervaart…

• ik leef met God;
• ik voel me thuis;
• ik doe mee;
• ik ben van betekenis.

De externe auditoren gaven aan:
"We hebben mooie ontmoetingen gehad met  
de medewerkers, verwanten en cliënten"  
en "Alles wat ertoe doet, is terug te vinden 
in de organisatie".

De vijf sterke punten die in de 
externe audit en uit het cliënt- en 
medewerkerstevredenheidsonderzoek naar 
voren kwamen, zijn: bevlogen en betrokken 
medewerkers, de heldere identiteitsfocus, 
de visie op de Driehoek cliënt-verwant-
professional, de grote groep vrijwilligers en 
de kleinschaligheid. Ze verdienen continu de 
aandacht op alle niveaus om het doel van onze 
zorg waar te maken.

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 (christenen met hart  
en zorg). 

• 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), wettelijk 
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 
cliënten 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.

In 2020 zijn we gestart met het verkennen van 
de toepasbaarheid van de Presentiebenadering 
van professor Andries Baart als overkoepelende 
zorgvisie voor Sprank. Het doel van presentie is 
het bevorderen van een inclusieve samenleving 
waarin men omziet naar en zorg draagt voor 
elkaar, met in het bijzonder aandacht voor 
diegenen die het meeste kwetsbaar zijn.  
De presentiebenadering streeft ernaar om 
te zijn ‘met’ mensen die zijn aangewezen op 
professionele steun, om er zo ‘voor’ hen te 
kunnen zijn. In 2021 gaan we verder met deze 
verkenning en richten we ons met name op 
de kernwaarde deskundigheid door de drie 
pijlers onder het zorgethisch model van Baart 
hierop te spiegelen. De drie pijlers onder het 
zorgethisch model zijn: 

1. Relationeel zorg geven
Relationeel werken versus zelfreferentieel 
werken: afstemmen op de ander versus 
afstemmen op de eigen (professionele) logica 
(doelen, opvattingen, ervaringen, diagnoses, 
regels, voorschriften, visie, protocollen etc.)
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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, 

sensomotorische integratie) (Kruyver, 1996) 

2. Praktische wijsheid
Relationeel werken veronderstelt ruimte 
voor praktische wijsheid of verstandigheid. 
Vakkennis, vaardigheden, protocollen en regels 
geven houvast in het werk. Maar ook je morele 
intuïtie/praktische wijsheid: wat is hier het 
goede om te doen?

3. Ontwikkelen van kwaliteitsbewustzijn
Het voeden en onderhouden van het kritisch 
bewustzijn van de kwaliteit van zorggevers zelf. 
Observeren, waarnemen, samen onderzoeken 
en in gesprek gaan: 
• Voeden met de juiste tools.
•  Onderhouden als onderdeel van een 

organisatiecultuur: relationeel zorg verlenen, 
relationeel samenwerken, relationeel 
leidinggeven. 

•  Kritisch betekent: toetsen aan het 
referentiepunt en steeds onderzoeken. 

Identiteit

In 2020 heeft Sprank onderzoek gedaan 
naar de positie van de christelijke identiteit 
binnen Sprank. De werkgroep Identiteit heeft 
zestig interviews met cliënten, begeleiders en 
verwanten gehouden over welke geloofsvormen 
we bij Sprank gebruiken. Daaruit kwam naar 
voren dat het geloof volop aandacht krijgt bij 
Sprank, maar dat geloofsoverdracht vooral 
plaatsvindt met woorden en weinig met 
beelden, met voelen, ruiken of zien. Terwijl juist 
deze elementen voor onze cliënten belangrijk 
kunnen zijn.

Tijdens de Sprankdagen in januari 2020 is hier 
door een informatiestand met verschillende 
materialen in samenwerking met Opkijken1 en 
tijdens een workshop aandacht aan besteed. 
Daarnaast hebben alle woonlocaties de Sprank-
kalender 2021 ontvangen, met aandacht voor 
seizoenen, feestdagen en andere hoogtepunten 
in het jaar. Met tips en creatieve inspiratie 
om hieraan aandacht te geven vanuit de 
Bijbel. In 2021 komt er meer aandacht voor 
gebeurtenissen in het leven van de cliënt 
waarbij kan worden stilgestaan. Bijvoorbeeld: 
woonjubileum, pensioen, oom/tante geworden, 
gemis/rouw, verhuizing, afscheid van een 
persoonlijk begeleider.

Ook de benoeming van de geestelijk 
verzorger begin 2021 zal Sprank helpen 
om in de organisatie de aandacht voor het 
geloof concreet te maken. De geestelijk 
verzorger neemt de geestelijke zorg niet van 
de begeleiders of van de kerken over, maar 
stimuleert en ondersteunt hen met tools die 
bij kunnen dragen aan een levend geloof van 
cliënten. Ook zal het scholen en coachen van 
medewerkers op het gebied van zingeving, 
geloofsbeleving, rouwverwerking en ethiek in 
2021 verder worden geïntensiveerd. 

1   Opkijken.nl is een product van LPB media. Met deze site worden werkers in de kerk ondersteund door filmpjes, informatie, 
preken, plaatjes en ander multimediamateriaal.

De Hermeneutische cirkelDriehoekskunde
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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.

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. 
Sprank heeft het werken met deze methodiek 
nog niet ingebed in de organisatie.  
In 2021 wordt hiervoor een plan van  
aanpak geschreven. 

Corona 
reflectie

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. 4. Reflectie op 

kwaliteit van zorg

4.1  Coronareflectie

Wat we begin van 2020 nog niet vermoedden, 
was dat de onderlinge betrokkenheid nog 
belangrijker werd in de coronatijd: we hebben 
meer dan ooit gezien dat we de onderlinge 
verbinding nodig hebben om ons werk goed 
te kunnen doen. Sinds we in 2020 met het 
coronavirus te maken hebben, is de verleiding 
aanwezig vooral te denken in risico’s en 
beperkingen om de fysieke gezondheid van 
onze cliënten te kunnen waarborgen. Inmiddels 
is ook helder dat het mentale welzijn van 
cliënten net zo belangrijk is om te kunnen 
spreken van een betekenisvol leven. We 
staan voor de uitdaging om elkaar in 2021 te 
motiveren en te zien wat op het eerste gezicht 
mogelijk vergeten wordt. Om oog te hebben 
voor het kleine en alledaagse. Er blijkt ook 

veel goeds te doen en aan te wijzen in deze 
bijzondere tijd waarin we afhankelijk zijn van 
het verdere verloop van COVID-19. Toch hopen 
we dat er ook weer tijd en aandacht zal zijn 
voor de andere aspecten die het leven van de 
cliënten betekenis geven. 

In de zomer van 2020 hebben we de tijd 
genomen om de coronaperiode te evalueren 
met verschillende disciplines uit de organisatie 
en met de cliëntenraad en ondernemingsraad. 
We zullen moeten volhouden. In een tijd van 
onzekerheid zien we hoe mooi het is dat we als 
Sprank zo’n duidelijk fundament hebben: onze 
christelijke identiteit. We zeggen nu vaker tegen 
elkaar: we staan er niet alleen voor, de Here God 
is erbij! Onderstaande verhalen geven een beeld 
van de ervaringen tijdens de eerste coronagolf 
en wat we hebben geleerd van de eerste golf. 

Doelen 2020 Status

Onderzoek naar de 
Presentiebenadering

Plan van aanpak Triple-C

Doel 2021

Intensivering en ontwikkeling 
geloofsvormen 

Doel is behaald 

Doel is gedeeltelijk behaald met 
vervolg in 2021

Doel is niet behaald
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“Andere mensen hadden 
keuzevrijheid. Zij konden 
bijvoorbeeld kiezen of ze wel 
of niet naar de winkel zouden 
gaan. Mij werd die keuze 
ontzegd. Omdat de Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland 
dit bepaalde voor iedereen met 
een beperking, en Sprank volgde 
die richtlijn. Terwijl ik zelf bij een 
bakkerij werk – Bakker Bart - 
en heel goed anderhalve meter 
afstand kan houden. En ik zeg 
ook altijd precies wat ik doe en 
waar ik naartoe ga. 
Maar ik mocht van de 
begeleiders niet naar buiten  
- behalve om te werken - uit 
angst dat ik corona zou krijgen. 
Zij hadden makkelijk praten, 
want zij konden gewoon  
naar huis.”
Sprank paste vanaf september 
het beleid aan door de regels te 
versoepelen voor zelfstandige 
cliënten die afstand konden 
houden en veel in hun eigen 
appartement verbleven.

Wel begrip
Anderzijds had Wouter ook wel 
begrip voor de maatregelen 
van de eerste golf, vertelt hij. 
“Niemand had zoiets natuurlijk 
eerder meegemaakt.”
Wouter mocht die warme lente 
en zomer wel in de tuin zitten. 

“En gelukkig had ik mijn werk, 
zodat ik er toch uit kon.” Ook 
had hij contact met zijn ouders: 
“Zij kwamen mij af en toe eten 
brengen. Dat overhandigden ze 
buiten. En ze zeiden: ‘Houd nog 
even vol’." 
Op de bovenste etage van 
Stavoren was er iemand met 
corona, maar verder bleef het 
rustig, vertelt Wouter.

Spuiten
Het probleem van het 
gedwongen thuiszitten 
loste zich vanzelf op toen 
de maatregelen in de zomer 

versoepelden. “Ze hebben er bij 
Sprank heel veel van geleerd,” 
merkte Wouter in de tweede golf 
na de zomer. “Dat je corona niet 
ten koste van alles moet willen 
voorkomen. Het doel heiligt niet 
alle middelen. De leefbaarheid 
is ook belangrijk. Minister Hugo 
de Jonge heeft één verstandige 
opmerking gemaakt: ‘De 
zorginstellingen moeten hun 
eigen beleid voeren’.”
Wouter heeft er moeite mee dat 
de coronacrisis nu al zo lang 
aanhoudt en dat de vaccins nog 
niet voorhanden zijn. “Het is de 
onzekerheid: hoe lang duurt dit 
allemaal nog?’ vraagt hij zich 
af. En dan schouderophalend: 
“We zullen het moeten uitzitten, 
totdat die spuiten gezet worden.”

 ‘Ze hebben er bij Sprank   ‘Ze hebben er bij Sprank  
 heel veel van geleerd’  heel veel van geleerd’  

“Opeens mocht je niets meer. Mijn leven bestond in die eerste 
golf van corona in het voorjaar alleen nog maar uit werken en 
binnen zitten,” zegt Wouter Heek. Hij woont op locatie Stavoren 
in Bunschoten-Spakenburg en zit in de cliëntenraad van Sprank. 
Wouter ervoer de lockdown als ‘vrijheidsberoving’. “Het heeft 
natuurlijk een reden, maar toch voel je het zo.”

Wouter Heek:

Corona 
reflectie

“Ik vond de lockdown eigenlijk 
geen probleem. Ik houd wel van 
thuiszijn. Als er dagbesteding 
op de groep was, deed ik vaak 
een uurtje mee. En ik vond het 
ook leuk om met z’n allen naar 
een film te kijken. Ik kon fietsen 
en wandelen. Maar meestal 
was ik op mijn kamer aan het 
knutselen. Dat doe ik heel graag 
en daarmee vermaak ik me 
prima. En ik mocht ook blijven 
kranten lopen, dus zo kwam ik er 
toch even uit.

Het vervelende vond ik wel 
dat ik niet zelf naar de winkel 
mocht, vooral als de begeleiding 
het verkeerde voor me kocht. 
Maar die maatregel kon ik 
wel begrijpen en accepteren, 

net als het handen wassen en 
het anderhalve meter afstand 
houden. Ik ging ook regelmatig 
naar familie. Daar ben ik later 
wel veel voorzichtiger in 
geworden. En ik deed samen 
met iemand bijbelstudie op mijn 
kamer, maar dat kon ook niet 
meer. Bezoek was te risicovol 
voor ons beiden.”

Net als vele andere restaurants 
is Mennoos Kookerij al snel 
overgegaan op het bereiden 
van maaltijden voor afhalen 
en bezorging. Sindsdien 
is Cherida weer volop aan 
het werk. “Bijvoorbeeld 
met pepermuntjes maken 
en chips bakken. En nu de 
theeschenkerij niet open mag, 

wordt hij opgeknapt, dus daar 
is ook genoeg te doen. Op de 
kinderboerderij is ook altijd 
werk, de dieren moeten toch 
elke dag eten en verzorgd 
worden. Als ik terugkijk op 
2020, dan denk ik: wat hebben 
we het hele jaar eigenlijk weinig 
gedaan: geen dagjes weg, voor 
de meesten geen vakantie en 
voor mij geen mogelijkheid om 
bijvoorbeeld gezellig met mijn 
vriend te shoppen. Maar verder 
heb ik van de maatregelen en 
de lockdown niet zoveel last 
gehad. Ik kon ’s morgens zonder 
haast opstaan, ik hoefde niet 
weg en kon iedere dag lekker 
mijn eigen gang gaan.”

 ‘Ik kon me goed   ‘Ik kon me goed  
 vermaken’  vermaken’ 

Dat niet alle cliënten van Sprank de 
lockdown als dramatisch hebben 
ervaren, laat het verhaal van Cherida 
Garconius zien. Cherida woont op 
locatie De Parel in Roden. Ze zit ook 
in de cliëntenraad van Sprank.  
“Ik kon me goed vermaken.”
Cherida werkt vier dagen per week 
in de horeca: drie dagen bij Mennoos 
Kookerij in de stad Groningen en 
één dag bij de theeschenkerij van de 
kinderboerderij in Roden. Tijdens 
de eerste lockdown moest de horeca 
sluiten en zat Cherida opeens thuis. 

Cherida Garconius:
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reflectie

Er mochten sinds maart 2020 
een aantal maanden geen 
bezoekers op de locaties van 
Sprank komen. Ingrijpend, maar 
dit beleid was erop gericht de 
cliënten te beschermen tegen 
verspreiding van het coronavirus. 
 
Waar liepen jullie als 
gedragsdeskundigen tegenaan? 
“Nabijheid is in ons werk 
belangrijk. Je wilt dicht bij de 
cliënten en de begeleiders 
zijn om te zien wat er gebeurt 
en hoe de sfeer is. Nu waren 
we vooral aangewezen op 
rapportages, telefonisch contact 
en vergaderingen via Teams. Dat 
deden de begeleiders heel goed, 
maar je ervoer wel een bepaalde 
afstand. Normaal gesproken kom 
je elkaar in de wandelgangen 
tegen en schieten begeleiders 

ons gemakkelijk aan als er wat 
te bespreken is. Dat misten we 
nu. We konden ook niet zelf 
observeren hoe de cliënten 
reageerden op ingrijpende 
maatregelen, zoals dat ze 
geen bezoek meer mochten 
ontvangen. Gelukkig konden we 
na enkele maanden weer naar  
de locaties.”
 
Wat heeft jullie in deze nieuwe 
situatie verrast? 
“Dat we als begeleiders en 
gedragsdeskundigen actiever 
onze rol pakten. We namen 
meer initiatief om gericht met 
elkaar te overleggen en zaken 
te bespreken tijdens vooraf 
geplande meetings. Het hing 
niet meer af van toevallige 
ontmoetingen. De thema’s die 
werden besproken deden ertoe. 

Ook verrassend vonden we dat 
sommige cliënten baat hadden 
bij de lockdown. Ze hoefden niet 
weg, er kwam ook niemand op 
bezoek en er was dus ook geen 
onrust; ze hoefden nergens 
over na te denken. Dat hadden 
we anders niet opgemerkt. 
Overigens waren er natuurlijk 
veel cliënten die er wel onder 
leden dat ze hun verwanten  
niet zagen.”

Voor het werk van de gedragsdeskundigen was de eerste lockdown 
ook ingrijpend. Ze konden de locaties niet meer bezoeken. Pieternel 
Bredemeijer vertelt hoe gedragsdeskundigen in coronatijd toch 
ondersteuning wisten te geven.

Kun je een voorbeeld 
geven van hoe de 
gedragsdeskundigen 
hun rol tijdens de eerste 
coronaperiode hebben 
ingevuld?
“Veel dagbestedingslocaties 
waren gesloten. Daardoor 
moesten woonbegeleiders 
opeens gaan zorgen voor de 
invulling van de dagbesteding 
op de locatie. En de collega’s 
van de dagbesteding 
kregen nu meer de rol van 
woonbegeleider. Er waren 
begeleiders die genoten 
van deze verandering, maar 
ook begeleiders die erg 
moesten wennen. Ons werd 
als gedragsdeskundigen 
bijvoorbeeld gevraagd 
begeleiders te ondersteunen die 
de overstap moeilijk vonden.”
“Er waren ook bewoners-
contacten via de telefoon.  
Dit was fijn, omdat de 
begeleiders bij probleemgedrag 
rondom regels konden 
doorverwijzen naar ons. Dit 
hielp om begeleiders uit de 
wind te houden. Nadeel is wel 
dat dit minder doeltreffend is 
dan een gesprek face-to-face.”

Zijn er zaken die we als 
Sprank geleerd hebben in deze 
periode en die we moeten 
vasthouden? Welke kansen 
waren er?
“Het is een hele uitdaging 
voor een team om zo flexibel 
te zijn. Ik vind het knap hoe 
begeleiders de taken van elkaar 
over hebben gepakt door 
ander werk te doen en meer 
uren te draaien. We hebben 
bewezen dat we heel flexibel 
kunnen zijn. Ook hebben we 
gemerkt dat vergaderen via 
Teams heel efficiënt gaat. 
Natuurlijk blijft het goed en 
nuttig om elkaar fysiek te 
ontmoeten. Maar we hoeven als 
gedragsdeskundigen niet meer 
altijd naar het hoofdkantoor in 
Zwolle of naar een locatie voor 

een vergadering. Iets anders 
wat we ontdekten is, zoals 
gezegd, dat sommige cliënten 
er echt baat bij hadden dat de 
dagbesteding plaatsvond op 
de locatie. Het zorgde voor een 
stabiele woon/werkomgeving. 
Want het zijn altijd lastige 
momenten voor cliënten als ze 
op tijd uit bed moeten, en klaar 
moeten staan voor de taxi. 
Die overgangen van vertrek 
en terugkomen waren er niet 
tijdens de lockdown. Ook was 
het voor sommige cliënten 
fijn dat het tempo laag lag. 
Daarvan hebben we geleerd 
om te kijken of we meer 
eigen dagbesteding kunnen 
openen. Toen de meeste 
dagbestedingslocaties in 
september weer opengingen, 
merkte je dat er weer onrust 
ontstond; de cliënten moesten 
weer wennen aan het  
normale leven.”
 
Zijn er tijdens de eerste 
lockdown meer incidenten 
geweest dan anders?
“Er is geen toename van 
incidenten geweest. Dat had 
verschillende oorzaken. De 
coronaregels leidden tot 
een beter overzichtelijke 
wereld, met minder prikkels. 
Cliënten hoefden niet zoveel 
overgangen meer te maken: 
bijvoorbeeld van en naar werk, 
bij ouders logeren of uitjes. 
Daarnaast waren de lijntjes 
korter waardoor de zorg 
eenduidiger kon worden.” 

Hoe verliep de communicatie 
in de Driehoek?
“Omdat er geen verwanten 
op bezoek mochten komen, 
hebben de begeleiders 
de ouders zelf heel actief 
opgezocht door ze regelmatig 
te bellen en op de hoogte te 
houden. Zij moesten de ouders 
heel goed uitleggen hoe Sprank 
omging met de maatregelen 
van de overheid en hoe de 
situatie op de woning was. 
Het was vreselijk moeilijk om 
voor de cliënten te moeten 
beslissen dat ze niet naar hun 
verwanten konden. De ouders 
moesten ons meer nog dan 
anders vertrouwen nu ze hun 
kind niet konden zien. Sommige 
ouders hadden heel veel 
vragen, anderen gaven de zorg 
gemakkelijker uit handen. Je 
merkte ook dat het vertrouwen 
van de verwanten groeide 
gedurende die maanden. Dat 
kwam omdat de verwanten 
door de persoonlijk begeleiders 
goed op de hoogte werden 
gehouden. Wij werden er 
alleen bijgehaald als het niet 
lekker liep, maar er deden zich 
eigenlijk geen grote problemen 
voor. Zo’n complete lockdown is 
verschrikkelijk, maar de cliënten 
hebben het goed gedaan. Ik 
ben blij met de manier waarop 
Sprank het heeft aangepakt. 
Het coronaberaad liep prima, 
de maatregelen en andere 
relevante zaken werden 
duidelijk gecommuniceerd: al 
met al een goede organisatie.”

Pieternel Bredemeijer:

 ‘Nabijheid is in ons werk heel belangrijk’  ‘Nabijheid is in ons werk heel belangrijk’ 
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“Het begon met één cliënt,  
50 jaar oud, die positief getest 
werd. Hij was gedeeltelijk 
verlamd, had epilepsie en 
geen goede conditie. Een paar 
dagen laten werd zijn 69-jarige 
buurvrouw ziek. Zij had astma, 
diabetes en overgewicht. Ze 
hadden geen ‘milde klachten’, 
maar werden echt heel erg 
ziek. Als collega’s op deze 
afdeling gewerkt hadden, 
moesten zij daar blijven 

Vrijwel meteen toen in 
maart 2020 de coronacrisis 
uitbrak, werd de locatie Hart 
van Vathorst in Amersfoort 
getroffen. Begeleider Martine 
de Jong vertelt: “Twee cliënten 
die in de risicogroep vielen, 
bleken besmet door het 
coronavirus, maar dat wisten 
wij in het begin niet. Wij hadden 
onbeschermd zorg verleend.  
Dus wij liepen zelf ook risico.”

maar goed ook, anders was 
ons hele team misschien wel 
positief getest en hadden we 
thuis moeten blijven. Ik heb 
zelf zes weken keelpijn gehad 
en druk op de borst, maar bleef 
wel doorwerken.”
 
Met in het begin nauwelijks 
beschermingsmiddelen…
“Dat was wel heel vervelend, 
want je blijft daardoor steeds 
risico lopen. We droegen 
mondneusmaskers, maar geen 
medische mondmaskers. Later 
gelukkig wel. We hadden ook 
niet genoeg beschermende 
pakken en vanuit het 
hoofdkantoor werd gezegd dat 
we daar zuinig mee moesten 
doen. Makkelijk gezegd, maar 
wij zaten er middenin. Je 
bent in gedachten constant 
bezig met het virus. Bijna 
iedereen – behalve ik – had 
coronagerelateerde klachten. 
Eén collega is drie maanden 
behoorlijk ziek geweest en 
extreem vermoeid, maar 
nu wel weer aan het werk. 
COVID-19 is echt geen ziekte 
om luchtig over te doen.”
 
Hoe beperkte je het risico om 
anderen te besmetten? 
“Onze cliënten zaten 
afgezonderd en wij ook. Wij 
gingen als team meteen 
na onze dienst naar huis. 
Mijn man werkte thuis en 
wij zagen geen familie of 
vrienden. We deden ook 
geen boodschappen. Door 
zo geïsoleerd te werken en te 
leven, hebben we een verdere 
uitbraak weten te voorkomen. 
Ik denk dat we het niet beter 
dan zo hadden kunnen doen. 
We hebben geen risico’s 

werken. Zij mochten niet op 
andere afdelingen komen en  
er kwamen geen nieuwe 
collega’s bij. Zo werd 
het risico beperkt.”
 
Maar jullie werden wel 
blootgesteld.
“Ja, maar daar denk je niet lang 
over na, je doet gewoon wat 
nodig is. Je maakt je zorgen 
om de patiënt en gaat meteen 
in de zorgstand. Wij bleven als 

team – de coronaclub, werden 
we genoemd - dus risico 
lopen. We hoestten en hadden 
milde klachten en hebben toen 
waarschijnlijk dus wel corona 
gehad. Een aantal collega's 
heeft zich laten testen, maar 
hadden een negatieve uitslag. 
Mogelijk ook doordat ze niet op 
het juiste moment getest zijn. 
Ik zelf werd niet getest, omdat 
ik al te lang met klachten 
rondliep. Achteraf allemaal 

genomen en zouden het een 
volgende keer weer precies 
zo doen.”
 
Hoe ging het met de zieken? 
“Op een gegeven moment 
moest een cliënt naar het 
ziekenhuis, omdat hij in 
korte tijd steeds zieker werd. 
Hij was erg bang. Gelukkig 
mocht zijn moeder wel bij 
hem. Hij overleed een week 
na de ziekenhuisopname. We 
hebben geen afscheid kunnen 
nemen en mochten ook niet 
bij de begrafenis zijn. Maar 
op de dag van het overlijden 
hebben we elkaar gebeld. En 
we hebben ook als team – op 
afstand – met elkaar in de 
kerk gebeden. Dat was erg 
indrukwekkend. Elke keer als 
ik door de gang loop waar deze 
cliënt heeft gelegen, denk ik 
aan die periode.
 
Een van de moeilijkste dingen 
vond ik achteraf dat je voor 
doodzieke cliënten moest 
zorgen terwijl je zelf geen 

verpleegkundige achtergrond 
hebt. Ter vergelijking met 
een ziekenhuis: daar is alle 
medische kennis voor handen, 
maar bij ons niet. Daardoor 
twijfel je voortdurend: ‘heb ik 
het wel goed gedaan?’ Dat kost 
heel veel energie. Ik ervoer 
het eigenlijk als een te zware 
verantwoordelijkheid. Want 
ik ben wel opgeleid voor het 
omgaan met een agressieve 
cliënt, maar niet voor de 
verzorging van een ernstig 
zieke coronapatiënt.” 
 
Wat heb je geleerd en wil 
je vasthouden?
“Al met al hebben we heel veel 
geleerd in die eerste golf. Voor 
een volgende uitbraak wisten 
we wat we moesten doen. 
We kenden de protocollen. 
Heel bijzonder vind ik hoeveel 
sterker we als team zijn 
geworden. We hebben onze 
ervaringen uitgewisseld 
met de andere Sprank-
locaties waar corona was. 
En dat hebben we ook als tip 
meegegeven aan de collega’s: 
deel je ervaringen, we kunnen 
allemaal van elkaar leren.”

 ‘Maar je doet gewoon   ‘Maar je doet gewoon  
 wat nodig is’  wat nodig is’ 

Martine de Jong:
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Ada Koelewijn is coördinerend begeleider op de locatie Urk in Bunschoten-
Spakenburg. Zij vertelt wat een enorme impact de eerste lockdown op 
cliënten en begeleiders heeft gehad. Maar ook wat het hen gebracht heeft. 
“De groep is hechter geworden.”

 ‘Ik ben verrast dat de   ‘Ik ben verrast dat de  
 bewoners het supergoed deden’  bewoners het supergoed deden’ 

Ada Koelewijn:

Lockdown. Opeens zitten de 
meeste bewoners die normaal 
naar dagbesteding of het werk 
gaan hele dagen thuis. “Dus 
zorgden we voor een goede 
daginvulling op de locatie.  
Ook bewoners die normaal 
hun eigen gang gingen, deden 
daaraan mee.”

Wat heeft jullie in de  
coronatijd verrast?
“Wij waren verrast dat de 
bewoners het supergoed 
deden, ook al vonden ze de 
maatregelen lastig en de regels 
soms onduidelijk, vooral als die 
veranderden. Maar er waren niet 
meer incidenten dan anders, en 

ze maakten er met elkaar het 
beste van. Ik was ook verrast 
over hoe fijn ik het zelf vond om 
in deze bijzondere tijd te werken, 
hoe goed het allemaal ging.”

Wat was heel moeilijk?
“Dat de bewoners de eerste 
coronaperiode geen contact 
met familie mochten hebben. 
Wel hebben we in de schuur 
schermen opgesteld, zodat ze 
daar met elkaar konden praten 
en was er natuurlijk videobellen. 
Maar dat is niet hetzelfde.
Ook de onzekerheid was 
moeilijk. De cliënten zaten bij 
elke persconferentie op de 
dinsdagen voor de buis, maar 
ze begrepen het vaak niet 
helemaal: ‘Ik heb obesitas, krijg 
ik nu ook corona?’ Het was niet 
meteen duidelijk hoe de VGN 
en Sprank de richtlijnen gingen 
vertalen. Dat wachten hierop 
werd als lang ervaren. Soms 
waren de Sprank-regels strenger 
dan de landelijke maatregelen. 
Cliënten mochten bijvoorbeeld 
niet zelfstandig de deur uit of 
hun familie zien, terwijl andere 
Nederlanders dat wel mochten.”

De invulling van het werk van 
de begeleiders was anders 
dan vóór corona. Kun je daar 
voorbeelden van geven? 
“Jazeker. Normaal gesproken 
is er overdag geen begeleiding 

op de woning, behalve voor de 
schoonmaak en de lunch; nu 
moest er de hele dag begeleiding 
zijn. Er moest dus door iedereen 
extra gewerkt worden en het 
was een hele toer om de roosters 
ingevuld te krijgen.  
Te meer omdat het 
ziekteverzuim hoger was dan 
normaal. Ook moesten collega’s 
die dat niet gewend waren 
opeens voor dagbesteding 
zorgen. Ik vond dat zelf heel leuk, 
weer eens wat anders. Maar er 
waren ook collega’s die daar 
minder mee hadden. 
We verzonnen voor iedere 
dag iets anders: film kijken, 
spelletjes, muziek maken, samen 
bakken, een soepje koken of 
sporten. De cliënten moesten 
ook zichzelf zien te vermaken  
en over het algemeen lukte  
dat best. 
Omdat we niet met de groep 
naar buiten mochten, maar 
alleen individueel, waren 
we als begeleiding uren aan 
het wandelen en fietsen met 
cliënten. Daardoor kwamen we 
aan veel andere taken niet toe. 
Ik was ook veel meer bezig met 
de gezondheid van de cliënten, 
die natuurlijk spontaan van alles 
dachten te voelen. Het was erg 
spannend, vooral in het begin, 
toen we nog niet voldoende 
mondkapjes en andere 
beschermingsmiddelen hadden. 

Stel dat een cliënt ziek zou 
worden, kende ik het protocol 
dan goed genoeg? Later hadden 
we voldoende beschermende 
middelen en konden cliënten ook 
getest worden, en dat gaf meer 
zekerheid. Hoewel… de eerste 
cliënt die positief getest was 
en binnen moest blijven, liep 
de deur uit. De cliënt begreep 
het niet. De anderhalve meter 
afstand was voor velen ook 
onbegrijpelijk.”

Wat willen jullie vasthouden, 
welk kansen zagen jullie?
“Doordat de bewoners thuis 
moesten blijven, hadden wij veel 
meer contact met hen. Tijdens 
de individuele wandelingen met 
de bewoners hadden we vaak 
goede gesprekken, en leerden 
we ze veel beter en ook van een 
andere kant kennen. Die een-op-

een-contacten willen 
we vasthouden.”

Niet altijd konden de 
zorgplannen misschien 
geconcretiseerd worden, 
wel zijn jullie intensief bezig 
geweest met de directe 
zorg. Kun je – nog meer – 
voorbeelden noemen waarin 
jullie je ontwikkeld hebben?
“De zorgplannen zijn wel 
doorgezet. Alleen zijn we niet 
toegekomen aan extra dingen 
zoals aandacht voor de Wet 
zorg en dwang; andere zaken 
moesten worden uitgesteld, 
maar zijn toch uitgevoerd, 
zoals de inrichting van het 
cliëntportaal. We hebben ons 
zeker ontwikkeld. We zijn 
medisch beter geïnformeerd, 
leerden alert te monitoren 
en snel te schakelen. We 

zijn flexibeler geworden en 
meer gaan nadenken over de 
dagindeling van de cliënten. 
En we hebben efficiënt leren 
vergaderen via Teams. Wel 
misten we het persoonlijke 
contact als collega’s, het samen 
bijpraten met een bak koffie. ”

Wat zijn jullie helemaal 
anders gaan doen, andere 
doelen, aanpassingen in de 
ondersteuningspunten? 
“Door het intensievere contact 
met de cliënten op de locatie 
ontdekten we veel meer wat 
de individuele cliënt nodig had. 
Zo vonden sommige cliënten 
het wel lekker rustig dat ze 
geen dagbesteding buitenshuis 
hadden: niet telkens hoeven 
klaarstaan voor de taxi. We zijn 
bij één cliënt daarom gestopt 
met de dagbesteding, een 
andere cliënt kreeg eenvoudiger 
taken die beter pasten. Een 
jongere draait nu mee op een 
ouderengroep omdat dat voor 
haar rustiger is. Dit hadden we 
anders allemaal niet ontdekt. 
We stellen geen andere 
doelen, wel is er een veranderd 
bewustzijn gekomen. 
Bijvoorbeeld van de waarde 
van het individueel contact. Het 
onthaasten is voor sommige 
cliënten ook goed. Terwijl de 
een juist veel prikkels nodig 
heeft, moet je de ander meer 
met rust laten en niet stimuleren 
om bijvoorbeeld ’s avonds naar 
allerlei clubjes te gaan. Het 
samen muziek maken en bakken 
vinden we gezellig en doen we 
nog steeds. Als groep zijn we 
hechter geworden.”

Corona 
reflectie
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4.2  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 
cliënttevredenheidsonderzoek 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. In 
bijlage 2 treft u de onderzoeksresultaten van het 
cliënttevredenheidsonderzoek 2019 aan. In 2020 
hebben de cliëntgroepondersteuners tijdens de 
bewonersoverleggen een behoeftepeiling gedaan 
naar activiteiten die cliënten graag zouden 
willen doen. Op groepsniveau zijn de uitkomsten 
gedeeld in een verslag voor de teams. 

In 2021 wordt opnieuw een 
cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
en kan er onderzocht worden hoe de 
eerder geformuleerde verbeterpunten 
waar in 2020 aan gewerkt is, zich hebben 

ontwikkeld. De verbeterpunten hadden 
betrekking op de groepssamenstelling, de 
communicatie met de vertegenwoordigers, 
de continuïteit van de begeleiding en de 
bekendheid van cliëntvertrouwenspersoon 
en klachtenfunctionaris. Ieder jaar 
gebruiken de teams de resultaten uit het 
cliënttevredenheidsonderzoek voor het 
formuleren van doelen in hun jaarplan.  
Tijdens de teamvergaderingen wordt de 
voortgang op verbeterpunten gemonitord. 

4.2.1  Klachten

Stichting Sprank werkt volgens de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  
Onze medewerkers streven ernaar om cliënten 
zo goed mogelijk te begeleiden. Deskundige 
en veilige zorg vormen belangrijke waarden 
wanneer het gaat om tevredenheid over  
de zorgverlening. 
Er zijn in 2020 situaties geweest waarbij we 
dit streven helaas niet konden waarmaken. 
Het heeft in twee situaties geresulteerd in een 
klacht. De ene klacht is binnengekomen via de 
formele klachtenprocedure, de andere is op een 
andere wijze ingediend.

In beide gevallen is de onvrede weggenomen. 
In 2020 is de klachtenregeling geëvalueerd 
en bijgesteld. Tot halverwege 2020 was 
een externe klachtencommissie van 
Sprank onderdeel van de regeling. Uit de 
evaluatie kwam naar voren dat een externe 
klachtencommissie van Sprank in de 
nieuwe structuur volgens de Wkkgz kon 
vervallen, omdat men zich intern tot de 
klachtenfunctionaris kan richten en extern tot 
de geschillencommissie. De commissie is dan 
ook opgeheven. 

In 2020 is bekendheid gegeven aan de 
klachtenregeling, omdat dit als verbeterpunt 
uit het cliënttevredenheidsonderzoek naar 
voren kwam. Het was een onderwerp van 
gesprek in de bewonersoverleggen in 2020 
en onderwerp van gesprek in zorgteams. 
De klachtenfunctionaris had als doel om in 
2020 bij ieder team tijdens de vergadering 
aan te sluiten om de klachtenregeling te 
bespreken. Er is aandacht besteed aan de 
rol van de klachtenfunctionaris, en hoe 
deze zich verhoudt tot bijvoorbeeld de 
cliëntvertrouwenspersoon en de driehoek 
tussen ouders, gedragsdeskundige en 
persoonlijk begeleider. Verder is met de 
teams gesproken over de rechtspositie van 
de cliënt en over het belang van het vroeg 
signaleren van een klacht in wording. Door de 
coronapandemie is het nog niet gelukt om bij 
iedere teamvergadering aan te sluiten. In het 
voorjaar 2021 vindt de afronding plaats en 
heeft de klachtenfunctionaris met ieder team 
contact gehad. 

4.2.2  Vertrouwenspersonen cliënten

Binnen Sprank zijn vijf cliëntvertrouwens-
personen actief: cliëntvertrouwenspersonen 
Wet zorg en dwang en cliëntvertrouwens-
personen reguliere zorg, ondersteuning en 
dagbesteding. In de Wet zorg en dwang, 
die per 1 januari 2020 is ingegaan, is 
het recht op advies en bijstand van de 
cliëntvertrouwenspersoon Wzd geregeld. 
Cliëntvertrouwenspersonen hebben specifieke 
kennis over de rechten van cliënten. Ze zijn 
onafhankelijk en staan naast de cliënt en de 
verwant. Ze kunnen helpen om het gesprek  
te voeren met begeleider of sectormanager.  
Het kan om grote of kleine situaties gaan.  
Ook kunnen ze ondersteunen bij het indienen 
van een klacht. 

De verschillende cliëntvertrouwenspersonen 
werken in een regio nauw met elkaar 
samen. En ook wordt samengewerkt 
met de klachtenfunctionaris die onder 
andere cliënten en vertegenwoordigers 
attendeert op de ondersteuning die 
cliëntenvertrouwenspersonen kunnen geven. 

De vertegenwoordigers zijn begin juli 
2020 per brief geïnformeerd over de 
bereikbaarheid van de nieuw aangestelde 
cliëntvertrouwenspersonen en het was een 
onderwerp in het informatiemagazine Sprankel. 
In het najaar van 2020 is een start gemaakt 
tijdens de bewonersoverleggen zodat de 
cliënten van Sprank kennis konden maken met 
de cliëntvertrouwenspersonen. In 2021 vindt 
deze kennismaking verder plaats en zijn de 
cliëntvertrouwenspersonen Wzd op vaste tijden 

Onderwerp Aantal

Nakomen zorgafspraken (Wmo) 1

Informatievoorziening (Wlz) 1

Tabel 1: Overzicht klachten in 2020

Doelen 2020 Status

Informeren van cliënten en 
verwanten over klachtenregeling 
en cliëntvertrouwenspersonen

Klachtenfunctionaris licht 
procedure toe in teamvergadering 

Doel 2021

Uitvoeren 
cliënttevredenheidsonderzoek 
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Inzet cliëntvertrouwenspersonen 
waardevol

aanwezig in de woonlocaties van Sprank. 
In 2020 zijn er vier meldingen gedaan bij de 
cliëntvertrouwenspersonen door cliënten en/
of verwanten. Er zijn verschillende gesprekken 
over de kwesties gevoerd. Het afgelopen jaar 
zijn er geen Wzd-kwesties geweest.

Een overzicht van de aard van de kwesties treft 
u aan in tabel 2:

2020 2019

Dwang 0

Persoonlijke zaken 3

Verblijf 3

Organisatie, regels, 
financiën

3

Bejegening 2 5

Zorg en begeleiding 2 0

Sprank hecht veel waarde aan de 
inzet van en de samenwerking 
met cliëntvertrouwenspersonen. 
Jaarlijks vindt een evaluatie 
plaats over de samenwerking 
en wat Sprank kan leren uit 
de aard van de kwesties. Het 
is belangrijk dat cliënten en 
vertegenwoordigers zich gezien 
en erkend weten.

Lonneke Bremekamp (links) 
cliëntenvertrouwenspersoon Wzd:
“Het is belangrijk om cliënten te 
helpen onvrede op een goede 
manier samen te bespreken. 
Samen kijken we naar 
mogelijkheden, zodat een cliënt 
verder kan groeien.”

Judith van der Galiën (rechts)
cliëntenvertrouwenspersoon
“Als een cliënt ergens mee zit, 
komen we door een gesprek te 
voeren laagje voor laagje bij 
de kern, en dan kun je het
probleem oplossen.” 

4.3   Bevindingen externe 
en interne audits

In oktober 2020 is Sprank bezocht door twee 
externe auditoren om vast te stellen of het 
managementsysteem van Sprank voldoet 
aan de eisen uit de HKZ-Gehandicaptenzorg 
(2015). Dit bezoek heeft vanwege corona 
online plaatsgevonden. Het was dit jaar een 
uitgebreide audit, omdat het in 2020 ook ging 
om de HKZ-hercertificering. Er werd onderzocht 
of Sprank gericht is op continu verbeteren om 
te kunnen voldoen aan de eisen en wensen 
die cliënten stellen. Het kwaliteitssysteem is 
getoetst en Sprank mag de komende drie jaar, 
wanneer er in de tussentijdse audits geen 
grote bevindingen zijn, het HKZ-certificaat 
blijven voeren. Er zijn gesprekken gevoerd 
met medewerkers van het hoofdkantoor, 
vijf woonlocaties en een dagbesteding. 
Op de locaties is gesproken met begeleiders, 
verwanten en cliënten. Sprank hecht waarde 
aan deze bezoeken, omdat Sprank kan leren van 
deze audits. Het voorkomt blinde vlekken en 
helpt om systematisch te kijken, te denken en 
te verbeteren.

Er werd onder andere waardering uitgesproken 
over:
•  Adequate crisisaanpak corona en de 

evaluaties/teamreflecties.
• Wachtlijstbeleid.
•  Het format en de wijze waarop gewerkt 

wordt met de jaarplannen.
•  Projectmanagement Wzd/implementatie 

Wzd.
•  Werking van protocollen en de planning- & 

controlcyclus.

Daarnaast was er ook een aantal 
aandachtspunten:

•  Beleid ten aanzien van borging ijken en 
kalibreren van medische meetapparatuur/
hulpmiddelen (bijvoorbeeld 
bloeddrukmeters, insulinemeters).

•  Periodieke medicatiecontroles en 
preventieve geneeskunde, waarbij 
belangrijke onderdelen zijn: een goed beeld 
krijgen van de lichamelijke gezondheid van 
de cliënt, leefstijl en eventuele bijwerkingen 
van medicatie of aanpassing in medicatie.

In 2020 hebben geen calamiteiten binnen 
Sprank plaatsgevonden en zijn er geen 
meldingen geweest bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In het 
afgelopen jaar is er een telefonisch onderhoud 
geweest met de raad van bestuur over de 
aanpak van Sprank ten aanzien van de 
coronapandemie. 

Naast de externe audit zijn in 2020 ook zes 
interne audits uitgevoerd bij woonlocaties. De 
interne audits verliepen online via Teams of per 
telefoon. Dat was wennen voor iedereen. Toch 
ging het niet ten koste van de diepgang van de 
gesprekken. Auditoren en medewerkers van de 
woonvormen hebben ‘creatief’ samengewerkt 
om het technisch mogelijk te maken en collega-
begeleiders, cliënten en verwanten bereid te 
vinden mee te werken. 

De rol van interne auditor is een tweede rol 
die een aantal begeleiders en consulenten, 
naast hun primaire taak, vervult binnen 
Sprank. Zij hebben een training ‘waarderend 
auditen’ gehad. Het streven is dat ieder team 
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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:  
Welbevinden, bejegening, Driehoek, 
bewonersoverleg. cliëntvertrouwenspersoon, 
klachtenregeling.

2.  Proces Meldingen Incidenten Cliënt (MIC) en 
specifiek op meldingen agressie.

3.  Veiligheid team 
Reflectie, feedback, nazorg bij agressie-
incidenten. 

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. 

Uit de interne audits komt de volgende rode 
draad naar voren: 
•  Verbeterde communicatie naar verwanten 

ten opzichte van 2019.
•  Groei in aanspreekcultuur ten opzichte van 

2019. Bijvoorbeeld bespreken van MIC’s in  
de teams.

•  Er samen als team ‘staan’ voor de cliënt in  
de coronaperiode.

In het najaar van 2020 vond een uitgebreide 
dossieraudit plaats bij ambulant op de vereisten 
van een toetsingskader Wmo-zorg. Op 
basis van de uitkomsten zijn voor een aantal 
individuele cliënten de zorgafspraken verbeterd. 

Op basis van de bevindingen van de afdeling 
Kwaliteit over het jaar 2020 en in overleg 
met gedragsdeskundigen, afdeling HRM en 
sectormanagers zijn de onderstaande drie 
focusonderwerpen voor de interne audits in 
2021 gekozen: 

1.  Zorgproces rond individuele cliënt 
Welbevinden, bejegening, Driehoek, doelen, 
bewonersoverleg, cliëntvertrouwenspersoon, 
onvrijwillige zorg. 

2.  Zorgplan 
Kwaliteit van zorgplannen (actueel, 
voldoende SMART, methodisch werken), 
corona-effect (doelen cliënten of gedane 
aanpassingen), invoering Wet zorg  
en dwang. 

3.  Deskundigheid team 
Verplichte scholing, samenwerking 
(ook ondersteuningsdriehoek), 
deskundigheidsbevordering (onderdeel 
jaarplan), ontwikkelgesprek. 

Er is voor gekozen om ook te gaan auditen 
op het onderwerp ‘methodisch werken in het 
ecd’ en hiervoor is een intern auditformat 
ontwikkeld. Methodisch werken houdt in dat 
zorgverleners volgens een vaste werkwijze 
werken. Zorgverleners doorlopen steeds een 
aantal stappen die regelmatig geëvalueerd 
worden. Op basis van de evaluatie van de 
zorg/ondersteuning vindt bijstelling plaats 
in het zorgplan. Er is voor medewerkers de 
mogelijkheid om een leergang van de VGN te 
volgen over het onderwerp. 

4.4   De kwaliteit van het zorgproces 
rond de individuele cliënt

4.4.1   Zorgplan 

Stichting Sprank werkt met een elektronisch 
cliëntendossier (ecd). In het zorgplan zijn de 
voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van 
de cliënt vastgelegd. Er is hierbij aandacht 
voor alle domeinen die belangrijk zijn voor 
de kwaliteit van leven van een cliënt. Sprank 
werkt met 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 doel is dat het 
zorgplan één keer per jaar wordt geëvalueerd, 
bijgesteld en ondertekend door de cliënt, 
de persoonlijk begeleider en/of de wettelijk 
vertegenwoordiger. Bij wooncliënten wordt 
het zorgplan medeondertekend door de 

gedragsdeskundige. Wanneer de cliënt ook 
dagbesteding ontvangt van Sprank zal de 
begeleider van de dagbesteding de bespreking 
gedeeltelijk bijwonen. De vaststelling van het 
zorgplan vindt plaats in een Driehoeksgesprek. 

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. Door 
de coronapandemie zijn in het voorjaar veel 
zorgplanbesprekingen uitgesteld en afhankelijk 
van de intensiteit van de tweede coronagolf 
heeft er zo veel als mogelijk een inhaalslag 
plaatsgevonden. Per 31 december 2020 
stonden de ecd-meters tussen de 75%-95%. 
In 2020 is 75% van de zorgplannen binnen het 
jaar geëvalueerd en vastgesteld. De volledigheid 
van het ecd, een kwalitatief helder zorgplan 
en de registratie van vrijheidsbeperkende 
maatregelen en onvrijwillige zorg vormen, 
evenals in 2020, een blijvend aandachtspunt 
voor 2021. Zoals al eerder genoemd, is het ook 
een focusonderwerp voor de interne audits 
in 2021. 

In 2020 is er veel aandacht geweest voor het 
aanpassen van het elektronisch cliëntendossier 
naar de eisen die de Wzd stelt. Per 31 
december 2020 was 96% van de zorgplannen 
aangepast naar deze eisen. Paragraaf 4.5.2 
‘Vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg’ gaat 
dieper in op deze ontwikkeling. Daarnaast 
is in 2020 ingezet op de doorontwikkeling 
van het ecd gericht op dagbesteding en het 
cliëntportaal.

Dagbesteding
De ecd-onderdelen wonen en dagbesteding 
stonden tot aan 2020 onvoldoende 
met elkaar in verbinding. Door de 
coronamaatregelen ontstond een nauwere 
samenwerking en uitwisseling over het 
zorgplan tussen dagbesteding, begeleiders 
en de woonbegeleiders. Deze gelegenheid is 
aangegrepen om wonen en dagbesteding beter 
met elkaar te integreren in het ecd. 
Er zijn afspraken gemaakt over de onderdelen 
die begeleiding van dagbesteding invult in 
het zorgplan. Het gaat hierbij om een selectie 
van cliëntkenmerken, risico’s, persoonsbeeld, 

Doelen 2020 Status

Volledigheid van het ecd, 
kwalitatief helder zorgplan

Uitrol van het cliëntportaal
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doelen en ondersteuningspunten. Verder 
zijn de afspraken verhelderd over de wijze 
waarop dagbesteding betrokken is bij 
evaluatiemomenten van wonen. De afspraken 
en werkwijze zijn onder andere geborgd in een 
specifieke handleiding voor dagbesteding. 

Cliëntportaal
Het cliëntportaal is een veilige en efficiënte 
manier van informatie uitwisselen met 
cliënten en/of hun vertegenwoordigers. 
In het cliëntportaal kunnen cliënten en/
of vertegenwoordigers zorginformatie 
vinden zoals cliëntgegevens, de evaluatie 
van het zorgplan, het vastgestelde zorgplan 
en verschillende organisatiedocumenten. 
Het cliëntportaal verhoogt de eigen regie 
en betrokkenheid van zowel wooncliënten 
als hun vertegenwoordigers. Ook helpt het 
om de administratieve druk te verlagen 
bij de begeleiders, onder andere door 
digitale ondertekening van het zorgplan. 
Het cliëntportaal is technisch gereed. De 
oorspronkelijke doelstelling om het cliëntportaal 
over alle locaties voor alle cliënten beschikbaar 
te maken is niet gehaald. De coronapandemie 
zorgde ervoor dat de aandacht van de 
zorglocaties zich richtte op de primaire zorg. 
Dit bracht met zich mee dat extra handelingen 
zoals de uitrol van het cliëntportaal uitgesteld 
werd. Het doel is dat in het jaar 2021 alle 
locaties het cliëntportaal actief aanbieden aan 
cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger.

Medicatieregistratie-app NCare
Een grote toevoeging in 2021 is de koppeling 
met de medicatieregistratie-app NCare. 
Deze applicatie ondersteunt daarnaast in de 
rechtstreekse communicatie tussen apotheker, 
arts en gebruiker. Andere toevoegingen aan het 
ecd bestaan uit koppelingen met applicaties 
die met name de gedragsdeskundigen 
ondersteunen in het bewaren en inzien van 
video-observaties of onderzoeksmodellen.  
Door deze goed beveiligde koppelingen 
zijn deze onderdelen in het ecd altijd tot op 
cliëntniveau benaderbaar en zijn de rechten  
op inzage ook eenduidig in te regelen.

Het liefst zou Elsbeth van der Molen 
(37) de hele dag spelletjes en puzzels 
doen op de braintrainer. Deze computer 
maakt het net zo moeilijk voor je als 
bij je past. Maar… Elsbeth kan ook veel 
andere dingen. 
 
Elsbeth woont in de Kameleon in Leens. 
Ze werkt op de dagbesteding van Fraam 
in Middelstum. Ze doet haar werk volgens 
een vast programma. Huishoudelijke 
klussen, daar is ze goed in! Daarbij is een 
vast patroon heel belangrijk voor haar. 
Onverwachtse dingen, daar houdt ze niet 
van. Als ze gaat stofzuigen en dweilen, 
dan doet ze dat altijd stipt op dezelfde 
tijd. Ze werkt heel zelfstandig.
 
Zwaaien
Elke ochtend en elke middag maakt 
Elsbeth een wandeling door het weidse 
Groningse land. Daar geniet ze van. 
Lekker zwaaien met de armen. Het 
wandelen heeft ze nodig om alles in haar 
hoofd weer even op een rijtje te krijgen. 
 
Als alles volgens een duidelijk stramien 
verloopt, dan gaat het goed met Elsbeth. 
De begeleiders zijn heel blij met Elsbeth 
en al het werk dat ze doet. 

Elsbeth van der Molen:

 Genieten in  Genieten in 
 ’t Groningse land  ’t Groningse land 4.4.2  Zorgproces rond individuele cliënt

Het zorgproces rond de individuele cliënt is een 
thema uit het kwaliteitskader waar drieëntwintig 
teams in 2020 op hebben gereflecteerd middels 
een intervisie of Moreel Beraad. Het jaar 2020 
was ook het overgangsjaar Wzd en gaf de ruimte 
om ermee te oefenen. We hebben gekeken naar 
die momenten in de zorg waarin we te sturend 
of bepalend zijn ten opzichte van de cliënten. In 
de zorg kunnen de waarden vrijheid en veiligheid 
(Wzd) en/of de waarden vrijheid en identiteit en/
of vrijheid en autonomie en verticale loyaliteit 
(Driehoekskunde) botsen. Wanneer en wat 
bepalen we voor onze cliënten in relatie tot de 
zorgvraag? Is dit nodig? Zijn er ook alternatieven 
te bedenken? Doel was om te komen tot 
persoonlijke reflectie door de professional, 
rekening houdend met deze nieuwe wet. De 
uitdaging was om vanuit meerdere perspectieven 
te kijken naar een en dezelfde casus. 

Onderstaande situaties zijn in 2020 besproken: 

Thema’s/Situaties van (onvrijwillige) zorg
•  De autonomie van de cliënt: mag de cliënt 

zelfstandig een besluit nemen, zonder 
instemming van de ouders?

•  Mag de cliënt eigen begeleiders kiezen?
•  Wat doe je als cliënten niet mee willen werken 

aan een gezonde levensstijl qua voeding  
en beweging?

•  Wat doe je als een cliënt geen schone  
kleding wil aantrekken en de ouders dit heel 
belangrijk vinden?

•  Hoe ga je om met app- en I-padgebruik 
als begeleiders zich zorgen maken over de 
bezochte websites?

•  Wat doe je als een cliënt zich niet wil houden 
aan de coronamaatregelen?

Bij de bespreking werden onderstaande vragen 
besproken: 
•  Is hier sprake van onvrijwillige zorg?
•  Binnen welke categorie van onvrijwillige zorg 

valt het dan?
•  Kan hier sprake zijn van ernstig nadeel?
•  Welke stappen moet/kan de begeleiding 

zetten in deze situatie?
•  Welke vragen moet de begeleider aan zichzelf 

stellen, wat moet hij onderzoeken?

Moreel Beraad en intervisie heeft duidelijk 
gemaakt dat je een thema van verschillende 
kanten kunt bezien en dus op basis daarvan tot 
een verschillende mening kunt komen. Keuzes 
maken op basis van waarden, en niet alleen 
maar op basis van feiten, werkt beter om tot een 
gefundeerd oordeel te komen en helpt om je 
standpunt goed te onderbouwen.

Waar de teams zich meer van bewust zijn 
geworden is de autonomie van de cliënt en wat 
hij/zij zelf kan bepalen. Het effect is dat de teams 
waar mogelijk duidelijkheid en regie geven aan 
de cliënt. Teams geven aan dat ze tot inzicht zijn 
gekomen dat het belangrijk is om naast de cliënt 
te gaan staan.

“We laten de regie bij de bewoner over 
lichaamsbeweging door uitleg te geven over 
het belang van beweging voor hem. Je laat 
hem vervolgens kiezen hoe en wanneer hij wil 
bewegen. Dan heeft de bewoner wel een keuze en 
dus regie. De begeleiding stelt zich betrouwbaar 
op door zich te houden aan de afspraken die met 
hem gemaakt zijn. “

Betrokkenheid van de Driehoek wordt eveneens 
als wezenlijk ervaren. Belangrijke leerpunten 
die de teams aangeven na het Moreel Beraad en 
intervisie zijn: in gesprek gaan met cliënt en/of 
verwant, doorvragen en behoeften peilen.  
Moreel Beraad wordt gezien als een methode  
om snel en gemakkelijk tot een weloverwogen 
besluit te komen. De teams omarmen de 
methode veelal en zijn van plan dit een vaste plek 
te geven in hun jaarplanning/teamoverleggen.  
De thema’s waarop gereflecteerd is komen -  
waar van toepassing - terug in de jaarplannen 
van de teams. 

Doelen 2020 Status

Implementatie Leefstijl

Verbetering Palliatieve zorg
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Leefstijl
Begin 2020 is het beleid Leefstijl vastgesteld. 
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. Leefstijl is onderdeel van het zorgplan 
en er wordt met elke cliënt in een open gesprek 
nagedacht over gezonde leefstijl, aangepast op 
zijn/haar leven. Door de coronapandemie is de 
implementatie vertraagd. Er is aan ieder team 
gevraagd om het beleid te bespreken tijdens de 
teamvergadering en een aandachtsfunctionaris 
binnen het team aan te stellen. De maand oktober 
2020 is uitgeroepen tot ‘de gezondheidsmaand’. 
Dit is onderstreept door teams uit te dagen om 
met bewoners een gezonde actie te bedenken. 
Het beste idee won een goed gevulde fruitkist 
voor de bewonersgroep om lekker en gezond te 
snacken. Ook worden zorgtechnologieproducten 
zoals bewegingstrainers, Somnox-kussens en 
actiwatches ingezet om de slaap te onderzoeken 
of te verbeteren. In 2021 zal de werkgroep Leefstijl 
regelmatig nieuwe informatie op intranet zetten 
en de aandachtsfunctionarissen binnen de teams 
coachen. 

Palliatieve zorg
De definitie van palliatieve zorg is: zorg die de 
kwaliteit van het leven verbetert van cliënten 
en hun naasten die te maken hebben met een 
levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, 
door het voorkomen en verlichten van lijden, 
door middel van vroegtijdige signalering en 
zorgvuldige beoordeling en behandeling van 
problemen van fysieke, psychische, sociale en 
spirituele aard2. 

Palliatieve zorg kan een (lange) voorfase zijn van 
uiteindelijk terminale zorg en hoort bij het proces 
van ouder worden. Palliatieve zorg is en wordt 
voor Sprank relevant, omdat een deel van de 
cliëntengroep binnen Sprank vergrijst. Binnen nu 
en acht jaar is ongeveer de helft van de bewoners 
van Sprank vijftigplusser. In een gesubsidieerd 
project is gestart met het in kaart brengen van het 
huidige palliatieve beleid. De projectgroep werkt 
samen met onderzoeksbureau Nivel en wordt ook 
ondersteund door netwerkorganisaties gericht 
op palliatieve zorg. Het doel van het project is 

om visie, beleid en praktische handvatten te 
ontwikkelen. Het is de bedoeling dat begeleiders 
training krijgen en dat palliatieve zorg een 
duidelijke plek krijgt in het zorgplan en in het 
zorgpad van het ecd. In 2020 is een zelfevaluatie 
uitgevoerd op de palliatieve zorg bij Sprank. 
Hierbij is onderzocht welke aandachtspunten er 
zijn ter verbetering van de zorg voor cliënten in 
de laatste fase van het leven. De evaluatie vond 
plaats op basis van tien dossiers van cliënten 
die niet onverwacht zijn overleden in de periode 
2016 – 2020. 

De evaluatie laat de volgende verbeterpunten 
zien rondom palliatieve zorg:
•  Eerder ontdekken dat palliatieve zorg nodig is.
•  Palliatief beleid maken om ad hoc handelen te 

voorkomen.
•  Meer kennis en vaardigheden begeleiders 

nodig.
•  Gemakkelijker kunnen praten over palliatieve 

zorg en de cliënt hierbij betrekken.
•  Inzicht krijgen bij welke bewoners complexe 

vraagstukken te verwachten zijn in de laatste 
levensfase.

•  Inzicht krijgen in wat bewoners belangrijk 
vinden in hun laatste levensfase.

Pilot locaties
In 2021 zal worden gestart met vier pilot-locaties 
binnen Sprank: Tamarisk Zuidhorn, Ransuil 
Bedum, Rozenhoek Bergschenhoek en locatie 
Urk in Spakenburg. Medewerkers van deze 
locaties krijgen in het komende jaar en in 2022 in 
totaal drie keer een vragenlijst van het Nivel over 
dit onderwerp. Het invullen van deze vragenlijst 
helpt de projectgroep, maar ook het eigen team, 
om palliatieve zorg binnen Sprank goed vorm te 
kunnen gaan geven.

 Bron: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

4.5   Ruimte op het gebied van eigen regie 

4.5.1  Medezeggenschap

De cliëntenraad bestaat uit verwanten en 
cliënten. Zij worden vanuit het perspectief van de 
cliënt, voordat de raad van bestuur een definitief 
besluit neemt, betrokken bij de totstandkoming 
van besluiten die de organisatie aangaan. 
Uitgangspunt hiervoor is de Wmcz.[1] De cliënten 
worden waar nodig in de voorbereiding op de 
vergaderingen individueel ondersteund door een 
cliëntgroepondersteuner. De cliëntenraad is in 
2020 vier keer bijeen geweest. De overige drie 
vergaderingen zijn via mail/telefoon gehouden in 
verband met de maatregelen rondom de uitbraak 
van het coronavirus. Over de onderstaande 
onderwerpen is advies of instemming (na 1 juli 
2020) aan de raad van bestuur uitgebracht: 

• beleid leefstijl 
• protocol seksueel misbruik 
• visie en beleid Wzd
• medicatieprotocol 
• besluit wijziging inrichting klachten
• visie en beleid domotica
• BHV-beleid (bedrijfshulpverlening)
• visie op zorgveiligheid
• traumabegeleiding cliënten 
•  beleid en protocol: omgaan met  

agressie cliënten 
• jaarrekening 2019 en bestuursverslag 2019
• besluit afbouw Wmo ambulant
• jaarplan 2021
• begroting 2021
• procedure bewonersgelden

• tarievenwijziging aanvullende diensten
• instemming verhoging tarieven pgb 2021
•  benoeming lid raad van toezicht, Wzd- 

functionaris, arts en geestelijk verzorger
De cliëntenraad heeft gereflecteerd op het 
kwaliteitsrapport 2019 en de uitbraak van 
COVID-19. De contactmomenten met de raad van 
toezicht zijn door de maatregelen in verband met 
de uitbraak van het coronavirus niet doorgegaan. 
De cliëntenraad is betrokken bij de 
sollicitatieprocedure wanneer er een lid 
van de raad van toezicht geworven wordt. 
Daarnaast heeft de cliëntenraad aan diverse 
sollicitatieprocedures deelgenomen. Een 
van de leden van de cliëntenraad neemt deel 
aan de werkgroep Actualisering beleid over 
seksualiteit & relaties. De werkzaamheden van 
deze werkgroep hebben na de uitbraak van het 
coronavirus vertraging opgelopen. 

Op lokaal niveau krijgt de medezeggenschap 
vorm in het bewonersoverleg en in de 
verwantenraad. De wijzigingen in de Wmcz 
zijn in 2020 voorbereid en worden in de 
eerste helft van 2021 geïmplementeerd. Deze 
wijzigingen zijn het invoeren van gelaagdheid 
in de medezeggenschap, de verplichting 
tot openbaarmaking vacatures voor de 
cliëntenraad en het vervangen van het verzwaard 
adviesrecht door een instemmingsrecht met 
een zwaarder toetsingscriterium. De cliënten 
spreken elkaar in een bewonersoverleg. Een 
cliëntgroepsondersteuner helpt hierbij, elke 
groep op hun eigen niveau. Zo kunnen cliënten 
meepraten en meebeslissen. 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 2020 was de vergaderfrequentie 
lager door de coronapandemie. In 2020 zijn het 
kwaliteitsrapport en de klachtenregeling met 
de cliënten besproken in het bewonersoverleg. 
Het overleg met verwanten wordt op de locaties 
verschillend ingevuld en georganiseerd. 

[1] Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de rechten van cliëntenraden.
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Eddy van Essen:

 ‘Wat is onze   ‘Wat is onze  
 verantwoordelijkheid als   verantwoordelijkheid als  
 oudervereniging?’  oudervereniging?’ 

“Het verschil tussen de eerste en de tweede lockdown is groot. 
We hebben beslist van onze ervaringen in de beginperiode 
geleerd,” zegt Eddy van Essen, voorzitter van de oudervereniging 
de Tamarisk. Zijn zoon Lex woont in die locatie in Zuidhorn.

Mensen die zorg nodig hebben 
moeten daarover kunnen 
meepraten en meebeslissen. 
“Want dat is het mooist,” 
vertelt Erik Kampjes 
enthousiast, “als bewoners 
zelf met ideeën komen hoe het 
anders kan.” 

De cliëntenraad is er om 
cliënten van Sprank een stem 
te geven en op te komen 
voor hun belangen. Zij geven 
adviezen aan de bestuurder 
van Sprank. Op locaties 
krijgen bewoners om te 
kunnen meepraten hulp van 
een cliëntgroepondersteuner. 
Coördinerend begeleider Erik 
Kampjes is hier een van. 

Hij begeleidt 
bewonersvergaderingen en 
kent tal van voorbeelden 
waarin bewoners 
meedenken en zelf met 
oplossingen komen. Zoals 
een bewonersvergadering 
waarop de begeleiders hadden 
aangegeven dat een uitje nu 
niet mogelijk was. “Ik vroeg 
of de groep zelf iets kon 
bedenken. Nadat het even stil 
was zei een van de mannen 
dat zijn vader een busje heeft. 
En zo waren ze samen heel 
oplossingsgericht. Geweldig!” 

Stil
De een praat gemakkelijker 
dan de ander. Zo is er een 
bewoner in Stadskanaal die de 
vergadering leidt en notuleert. 
Erik: “Ik ben dan bijna de hele 
vergadering stil, en let er 

Erik Kampjes:

 Medezeggenschap   Medezeggenschap  
 zonder praten  zonder praten 

alleen op of alle bewoners aan 
het woord komen. Ik stimuleer 
ze om hun zegje te doen en om 
hun punt concreet te maken. 
Nog beter is het als het team 
na het lezen van de notulen 
om concrete verbeterpunten 
vraagt. Dat betekent dat de 
begeleiders het heel 
serieus nemen.”

En als iemand niet kan 
praten? Dan zijn er andere 
mogelijkheden om deze 
persoon toch zeggenschap te 
geven: “Dit is puur observatie. 
Hoe reageert hij of zij? Als 
Elly en Rikkert opstaat en een 
bewoner glimlacht van oor 

tot oor, dan weet ik genoeg. 
We blijven ons in de cliënt 
verdiepen zodat we kunnen 
bijdragen aan een waardevol 
leven voor iedereen.” 
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De coronacrisis had niet alleen 
voor cliënten en begeleiders 
gevolgen, maar ook voor 
verwanten. Zij stonden  
– soms letterlijk – aan de 
kant. Zeker toen ze tijdens de 
eerste lockdown hun geliefden 
niet konden bezoeken. Hoe 
hebben de verwanten dat 
in de Tamarisk ervaren en 
was er toch een vorm van 
medezeggenschap mogelijk? 

De Tamarisk is, anders dan de 
meeste woonvoorzieningen 
van Sprank, een woonvorm 
van ouders. “In de eerste 
golf deden we als ouders 
keurig wat de overheid en 
het hoofdkantoor van Sprank 
voorschreven. Toen de 
overheid het bezoekverbod 
uitvaardigde, volgde Sprank 
dat beleid, en wij gingen 
daarin mee. Het overviel ons 
natuurlijk ook allemaal. Er 
was nog veel onduidelijkheid 
rond corona. Het was een 
gezamenlijk zoeken naar 
het beste voor de bewoners. 
Uitzonderingen of nuances 
waren niet mogelijk. Daar 
was vanuit onze kant ook veel 
begrip voor. 

Maar toen de tweede golf 
uitbrak hadden we wel 
vragen die we voordien niet 
stelden: is deze maatregel 
terecht? En geldt deze ook 
voor ons? Wie bepaalt dat 
eigenlijk? En wat is onze eigen 
verantwoordelijkheid als 
oudervereniging?

Daarom hebben we bij de 
Tamarisk een coronateam van 
twee personen geformeerd: 
een vertegenwoordiger van 
de ouders en iemand van 
Sprank. Deze twee personen 
hebben samen overleg voordat 
er bij ons een richtlijn wordt 
ingevoerd: wat is te risicovol en 
wat is wel haalbaar? Natuurlijk 
moeten we de regels van de 
overheid naleven. Maar stel dat 
het hoofdkantoor van Sprank 
richtlijnen uitvaardigt waar we 
het als ouders niet mee eens 
zijn, bijvoorbeeld opnieuw 
geen bezoek, wat dan? Daarom 
dit coronateam, ook om te 
voorkomen dat opeens negen 
ouderparen het hoofdkantoor 
gaan bellen. Wel spraken we 
regelmatig met Marco Martens, 
de sectormanager. Gelukkig is 
er tot nu toe overeenstemming 

geweest tussen de ouders en 
Sprank. En een bezoekverbod 
willen we geen van allen meer.” 

De tweede lockdown is anders 
dan de eerste, ziet Eddy. 
Bijna alle bewoners van de 
Tamarisk gaan naar hun werk 
of dagbesteding. Ze mogen 
met meerderen tegelijk naar 
buiten. En ze kunnen ook 
bezoek krijgen, maximaal twee 
per dag. 

Lex, de zoon van Eddy van 
Essen, heeft niet veel last 
gehad van de beperkende 
maatregelen. Eddy: “Hij 
begreep de bedoeling ervan 
en zei ‘Jammer dan’. Door zijn 
houding hadden mijn vrouw 
en ik ook minder moeite met 
de lockdown. Maar het duurde 
wel lang, volgens Lex. En dat 
vonden wij ook.”
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De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij 
onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van 
mensen met een verstandelijke beperking en 
mensen met een psychogeriatrische aandoening 
(zoals dementie). Het uitgangspunt van de Wzd is 
dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, 
tenzij het niet anders kan.

De Wzd regelt:
•  In welke situaties onvrijwillige zorg en/of 

opname aan de orde kan zijn;
•  Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg  

genomen wordt; 
•  Wanneer onvrijwillige zorgverlening 

geëvalueerd moet worden.

Cliënten krijgen bij Sprank ondersteuning bij het 
leiden van een betekenisvol leven, zorgvuldig 
afgestemd op hun persoonlijke wensen, dromen 
en mogelijkheden. Sprank helpt cliënten indien 
nodig bij keuzes, rekening houdend met veiligheid 
en kwaliteit van leven. Het kan betekenen dat de 
vrijheid van een cliënt hierdoor wordt ingeperkt. 
Sprank moet hier zorgvuldig mee omgaan en er 
alleen voor kiezen als het echt niet anders kan. 
Onvrijwillige zorg ziet Sprank als een uiterste 
noodgreep in de ondersteuning en begeleiding  

4.5.2  Vrijheidsbeperking  
en onvrijwillige zorg

4.6   Borging van veiligheid in  
zorg en ondersteuning

4.6.1   Samen leren van ongewenste 
gebeurtenissen in de zorgverlening 

van cliënten, met als uitgangspunt de veiligheid van 
cliënt en/of anderen. Er moet altijd eerst gestreefd 
worden naar het afwenden van gevaar zonder 
toepassen van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg  
is altijd de laatste optie. De (bewegings-)vrijheid van 
de cliënt kan soms zwaarder wegen dan een  
eventueel risico. Wat positief opvalt is dat de 
coronaregels binnen de organisatie niet hebben  
geleid tot onvrijwillige zorg. In de meeste gevallen  
kon men door goed te begeleiden en ‘het lijntje te 
houden’ voorkomen dat het nodig was. Dit geeft  
mooie perspectieven voor de toekomst. 

Sinds 2019 is er gewerkt aan bewustwording 
van professionals ten aanzien van de 
vrijheidsbeperkingen (Bopz) en onvrijwillige 
zorg (Wzd) die zij inzetten. Bij landelijke Sprank-
dagen, in teamoverleggen en cliëntbesprekingen 
is de kennis vergroot. Er zijn allerlei werkvormen 
ingezet om in gesprek te gaan over welke dilemma’s 
de professionals ervaren. Bijvoorbeeld tussen 
de vrijheid van de cliënt om zijn leven vorm te 
geven en de veiligheidsrisico’s, het ernstig nadeel 
dat kan ontstaan. De implementatie is twee jaar 
lang aangestuurd en begeleid via het project 
‘implementatie Wzd’. In de projectgroep zijn 
gedragsdeskundigen, arts, kwaliteitsfunctionaris, 
applicatiebeheerder ecd, een manager en ook de 
begeleiders vertegenwoordigd.

De volgende onderdelen van het project zijn  
in 2020 gerealiseerd:

•  Beleidsdocument 
•  Organisatie en communicatie met betrekking 

tot externe cliëntvertrouwenspersonen Wzd en 
klachtencommissie Wzd 

•  Scholing, E-learning (VGN), trainingen
•  Moreel Beraad/teamreflectie begeleiders en 

zorgverantwoordelijken, gedragsdeskundigen, 
coördinerend begeleiders 

•  Organiseren/aanstellen drie Wzd-functionarissen 
•  Aanpassen inrichting ecd aan Wzd in 

samenwerking met ecd-leverancier
•  Adviseren bij casuïstiek in het overgangsjaar 
•  Informeren en afstemming met cliëntenraad
•  Organiseren en afstemming met externe 

betrokkenen zoals de extern deskundige
•  Ontwikkelen van online interactief programma 

voor de locaties om de communicatie met 
verwanten over Wzd te bevorderen 

Het aanpassen van het ecd heeft vertraging 
opgelopen. Vanaf juni 2020 konden de 
zorgplannen in het ecd omgezet worden naar de 
Wzd. Op 31 december 2020 was 96 procent van 
de dossiers van onze wooncliënten omgezet. De 
scholing van de professionals is geborgd volgens 
de reguliere afspraken die gelden voor verplichte 
scholingen. De teamreflecties op onvrijwillige 
zorg hebben vertraging opgelopen, evenals de 
communicatie met verwanten over de Wzd, 
doordat begeleiders door de coronapandemie 
volledig ingezet zijn op het werken op  
de groepen. 

In 2020 heeft 35% van de teams (zeventien 
teams) gereflecteerd op een thema dat met 
onvrijwillige zorg te maken heeft, zoals 
aangegeven in paragraaf 4.4.2. In 2021 zal dit 
ook een thema blijven voor de teamreflectie. 
Ook zullen er nog digitale bijeenkomsten 
voor verwanten georganiseerd worden om 
gezamenlijk de impact van de Wet zorg en 
dwang te kunnen bespreken en te werken aan 
bewustwording vanuit die zijde van de Driehoek. 
Zoals eerder beschreven vormde 2020 een 
overgangsjaar van Bopz naar Wzd. In 2020 vond 
over de periode juli-december voor het eerst 
rapportage aan de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd plaats volgens Wzd-vereisten. Een 
overzicht over deze periode is opgenomen  
in bijlage 3. 

In 2021 werkt de commissie verder aan: 

•  Rol zorgverantwoordelijke: alle 
zorgverantwoordelijken weten welke externe 
deskundige zij kunnen inzetten bij de derde 
stap in het stappenplan voor onvrijwillige 
zorg. Ze kennen de route en de werkwijze.

•  Wilsonbekwaamheid: medewerkers 
kennen de inhoud van deze term en zijn 
zich ervan bewust dat zij dit niet zelf vast 
mogen stellen – de gedragsdeskundigen 
wegen wilsonbekwaamheid – en de 
vertegenwoordigers worden hierin 
meegenomen.

•  Zorgverantwoordelijken kunnen in dialoog 
gaan met cliënt en verwant over verschil van 
inzicht ten aanzien van onvrijwillige zorg. 

•  Beperken extra administratieve last  
rond Wzd.

Naast de aandacht die de MIC-commissie geeft 
aan analyse van incidenten op overstijgend 
niveau is er in juni 2020 ook een projectgroep 
gestart om de randvoorwaarden voor het 
leren van ongewenste gebeurtenissen op orde 
te brengen. Onderzoek liet in 2019 zien dat 
medewerkers weliswaar bereid zijn om incidenten 
te melden, maar dat het leerrendement van 
de organisatie voor verbetering vatbaar is. 
Het project beoogt beleid en organisatie zo 
in te richten om samenhangend te kunnen 
analyseren en leren. Sprank wil daarbij een 
goede veiligheidscultuur creëren op alle niveaus 
in de organisatie. Een cultuur is goed wanneer 
er sprake is van openheid, elkaar aanspreken, 
feedback geven, verantwoordelijkheid nemen 
en wanneer gebouwd wordt aan vertrouwen 
binnen het team. In het afgelopen jaar kunnen 
we constateren dat het kwaliteitsbewustzijn 
in de organisatie gegroeid is. In de volgende 
paragrafen, kijkend naar verschillende 
categorieën incidenten, lichten we dit verder toe. 

Doelen 2020 Status

Implementatie Wzd-beleid

Omzetten zorgplannen 
naar de Wzd

Verplichte scholing Wzd

Teamreflectie thema  
onvrijwillige zorg

Informeren van verwanten

Doelen 2020 Status

Meldproces- en systeem 
cliëntincidenten optimaliseren

Meldprocedure 
medewerkersincidenten 

Implementatie vernieuwd 
medicatieprotocol

Doelen 2021

Implementatie 
medicatieregistratie-app Ncare



36 37

3   De PDCA-cyclus is een model om de continue verbetering en vernieuwing in een organisatie te sturen. De vier letters staan 
voor Plan, Do, Check en Act. Het cyclisch karakter zorgt ervoor dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.

4   De afkorting PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis.

De onderstaande onderdelen zijn in 2020 door de 
projectgroep gerealiseerd: 
•  Ontwikkelen van een visie op zorgveiligheid.
•  Methodiek/praatformulier teams voor 

bespreking van incidenten.
•  De keuze van een nieuw meldsysteem.
•  Meldprocedure voor medewerkersincidenten.

Stichting Sprank investeert hier ook het 
komende jaar verder in door onder andere haar 
meldsysteem aan te passen en uit te breiden en 
medewerkers op te leiden. Met de onderstaande 
projectdoelen is in 2020 gestart, waarbij 
afronding gepland is in 2021: 

•  Sprank beschikt over meldingsbeleid en 
-procedure volgens de principes van het 
Nieuwe melden (Triaspect). 

•  De Verbeterwielen (PDCA’s3) zijn geborgd: 
uitkomsten worden doorgesproken en 
geanalyseerd met gekozen methodieken 
(retrospectief en prospectief). 

•  Het meldsysteem is doorontwikkeld en in 
gebruik genomen.

•  Medewerkers zijn opgeleid in het Nieuwe 
melden. 

MIC-commissie
De MIC-commissie richt zich op 
locatieoverstijgend niveau op analyse van 
incidenten en het voorkomen van herhaling. 
Naast het geven van adviezen, richtte de 
MIC-commissie zich op het faciliteren van 
woonvormen om zelf de eigen lokale analyse 
goed te kunnen maken. Op de woonvorm is de 
meeste kennis over ‘de wereld achter de cijfers’. 
En door zelf te analyseren ontstaat een groei in 
kennis en kwaliteitsbewustzijn. In samenwerking 
met de projectgroep ‘Samen leren’ werd voor 
de locaties een methodiek ‘het praatformulier’ 
beschikbaar gesteld. 

Teams bespreken bij opvallende uitkomsten de 
onderstaande vragen:
1.  Herkennen – kunnen we deze uitkomsten 

plaatsen?
2.  Begrijpen – kunnen we de uitkomsten 

verklaren?
3. Waarderen – is het goed zoals het nu gaat? 
4.  Handelen – welke verbeteracties zijn  

eventueel nodig? 

Bij het tweede punt ‘begrijpen’ kan het zorgteam 
de gevonden oorzaken plaatsen in een 
zogenoemd oorzakenclassificatieschema van 
PRISMA4 . Ook de ondersteuningsdriehoek van 
gedragsdeskundige, coördinerend begeleider 
en sectormanager kreeg eenzelfde type 
‘praatformulier’ aangereikt. 

Beide ‘methodieken’ ondersteunen bij het 
analyseren en leren van meldingen. Daar waar 
de zorgteams casuïstiek bespreken, richten de 
ondersteuningsdriehoeken zich meer op de 
verklaring van de aantallen. Informatie zoals 
verzameld met aantallen, kan ondersteunend 
zijn. Het kan bijvoorbeeld helpen om signalen 
hard te maken en verder te verduidelijken. 

In 2021 groeit de MIC-commissie door naar 
een VIM-commissie (Veilig melden in de zorg). 
Deze commissie richt zich in bredere zin op 
het leren van meldingen in hun onderlinge 
samenhang. Het gaat hierbij ook bijvoorbeeld 
om de samenhang tussen cliënt- en 
medewerkersincidenten. 

jaar 2020. Er is in 2020 veel aandacht besteed 
aan medicatieveiligheid. Zo is in de zorgteams 
het samen bespreken van medicatie-incidenten 
goed onder de aandacht geweest. Verder is op 
alle locaties gestart met farmaceutische audits. 
In samenwerking met de lokale apotheker 
hebben de locaties gewerkt aan verbetering 
van de aandachtspunten. Het geactualiseerde 
medicatieprotocol is in 2020 geïmplementeerd, 
waarbij de landelijke Handreiking Medicatiebeleid 
Gehandicaptenzorg is doorvertaald naar 
de praktijk van Sprank. Het heeft onder 
andere geleid tot een heldere verdeling van 
verantwoordelijkheden in de verschillende 
stappen van het medicatieproces. De teams 
hebben dit protocol, veelal onder leiding van de 
medicatieverantwoordelijke, besproken tijdens 
hun teamoverleg. In 2021 zal er een koppeling in 
het ecd komen met de medicatieregistratie-app 
NCare. Deze applicatie faciliteert elektronisch 
voorschrijven en aftekenen en maakt daardoor  
de kans op medicatie-incidenten kleiner. 

Corona: gedrag & agressie 
Vanwege de coronapandemie vond ook een 
specifieke analyse plaats op de ontwikkeling van 
incidenten. Zo is er gekeken naar de vraag: heeft 
de lockdown effect gehad op de ontwikkeling van 
incidenten? Er is gefocust op gedragsproblemen 
en agressie. De aantallen van deze twee 
categorieën vindt u in tabel 3. 

In het tweede kwartaal van 2020 waren al 
verschillende maatregelen genomen, waaronder 
de strenge lockdown om verspreiding van het 
virus tegen te gaan. Tot en met het tweede 
kwartaal werd er nog geen effect van corona 
zichtbaar in gemelde aantallen. Een reden kan 
zijn dat het voor veel cliënten fijn was dat ze 
niet zoveel reisbewegingen meer hoefden te 

maken (bijvoorbeeld van en naar werk, bij ouders 
logeren, uitjes, enzovoort). Een tweede verklaring 
kan zijn dat niet alle situaties die betrekking 
hebben op zorgveiligheid, terug te zien zijn via 
een MIC-melding. Zo zijn oplopende spanning 
en onrust niet bij iedere cliënt even zichtbaar; 
bij een deel van de cliënten is ook sprake van 
zogenoemde ‘internaliserende’ problematiek. 

In het derde kwartaal vertaalde corona 
zich in een stijging van het aantal gemelde 
incidenten. Dit geldt voor zowel agressie- als 
gedragsproblemen. Een oorzaak kan zijn dat 
een aantal grotere dagbestedingsvoorzieningen 
pas per 1 oktober haar deuren weer opende. 
In die periode verbleven de cliënten veelal op 
de woning. Het is moeilijk geweest deze lange 
periode vol te houden en te overbruggen met 
goede alternatieven. In het vierde kwartaal nam 
het aantal gemelde incidenten weer af. Over het 
hele jaar genomen steeg het aantal gemelde 
gedragsproblemen met 147 ten opzichte van 
2019 (+37%). Het lag in de verwachting dat de 
curve van de aantallen meldingen van agressie 
even steil zou zijn. Dit aantal steeg echter minder 
fors, namelijk met 46 gemelde incidenten ten 
opzichte van 2019 (+4%). Een verklaring kan zijn 
dat cliënten enerzijds meer beperkt werden, maar 
anderzijds baat hebben gehad bij helderheid en 
minder prikkels. 

Vallen
Het aantal gemelde valincidenten steeg met 
34% van 134 naar 179 in 2020. Een mogelijke 
verklaring is dat er meer ‘bewegingen’ op de 
locaties zelf zijn geweest door de langdurige 
sluiting van de dagbesteding. De MIC-commissie 
onderzoekt de stijging in 2021. 

In samenhang leren van meldingen

- Incident
- Calamiteit
- Geweld binnen een zorgrelatie
-  Geweld van een zorgverlener 

jegens een cliënt
- Geweld tussen cliënten onderling
-  GHKS-melding (Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling)
- Arbeidsongeval

In de volgende paragraaf vindt u een nadere 
toelichting bij een drietal categorieën met het 
hoogste aantal meldingen: medicatie, gedrag/
agressie en vallen. Bijlage 3 geeft een overzicht 
van alle typen incidenten en de aantallen. 

Medicatie
Het aantal gemelde medicatie-incidenten daalde 
met 16% van 1099 in het jaar 2019 naar 926 in het 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal

Agressie 300 249 280 282 1111

Gedragsproblemen 127 100 185 136 548

Tabel 3: Overzicht incidenten Agressie en gedragsproblemen per kwartaal in 2020
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Doelen 2020 Status

Coördinatie van de autorisatie 
van medewerkers voor 
verpleegtechnische handelingen.

Coördinatie van de uitvoering 
risicovolle en voorbehouden 
handelingen 

Ontwikkeling van hygiëne- en 
preventiebeleid 

Implementeren van het 
psychofarmacabeleid

Ontwikkeling beleid en protocol 
Epilepsie

Implementatie vernieuwd 
medicatieprotocol 

Doelen 2021

Uitvoering beleid Epilepsie, 
infectiepreventie, hygiënebeleid  
en preventieve zorg

PRISMA-onderzoek
In 2020 hebben er geen calamiteiten 
binnen Sprank plaatsgevonden en zijn er 
geen meldingen geweest bij de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd. In het afgelopen jaar 
zijn er twee PRISMA-onderzoeken uitgevoerd 
naar de oorzaken en leerpunten van een 
medicatie- en een fixatie-incident. Voor zo’n 
onderzoek zijn medewerkers binnen Sprank 
opgeleid. Het verzoek voor onderzoek werd 
gedaan door een ondersteuningsdriehoek 
van een locatie en/of de MIC-commissie. Deze 

onderzoeken hebben geleid tot Sprank-brede 
verbetermaatregelen met als doel herhaling te 
voorkomen. Er was hierbij aandacht voor het 
inwerken van nieuwe medewerkers, richtlijnen 
met betrekking tot fixatie en verduidelijking van 
wanneer er sprake is van ‘geweld in de zorgrelatie’. 
Daarnaast is er aandacht voor samenwerking 
en intervisie op managementniveau en in de 
ondersteuningsdriehoek van gedragsdeskundige, 
coördinerend begeleider en sectormanager.

4.6.2  Medicatie en verpleegkundige zorg

In de afgelopen jaren zag Sprank een toename van 
het aantal verpleegkundige zorgvragen en ook 
verwachten we in de toekomst een toenemende 
vraag doordat onze cliënten ouder worden. In 
het najaar van 2019 startte het coördinerend 
team verpleegkundigen (ctv) met de opdracht 
om de verpleegkundige zorg binnen Sprank 
professioneler vorm te geven. 

In 2020 vonden de volgende activiteiten plaats:
•  Adviserende en uitvoerende ondersteuning bij 

de aanpak van corona. 
•  Beantwoording van verpleegkundige vragen 

van de woonvormen.
•  Coördinatie van de autorisatie van 

medewerkers voor verpleegtechnische 
handelingen.

•  Coördinatie van de uitvoering risicovolle en 
voorbehouden handelingen. 

•   Ontwikkeling beleid en protocol Epilepsie.
• Voorbereiding van hygiënebeleid.

Door de coronapandemie zijn de in 2020 
benoemde speerpunten ‘ontwikkeling van 
preventiebeleid’ en het verder ‘implementeren van 
het psychofarmacabeleid’ vertraagd. 

In 2020 is een beleidsplan geschreven hoe we 
de verpleegkundige zorg binnen Sprank willen 
organiseren. Dit beleidsplan moet bijdragen 
aan een betere zorg voor onze ouder wordende 
cliënt. Als onze begeleiders zoveel mogelijk 
de verpleegkundige zorg zelf kunnen leveren, 
komt dit ten goede aan de cliënten. Het ctv 
heeft hier een sleutelrol in en staat door middel 
van een regio-indeling in verbinding met alle 
verpleegkundigen en begeleiders in de regio’s. 
Ook kan het ctv medewerkers van locaties gaan 

coachen om de verpleegkundige zorg op een 
locatie te optimaliseren. 

Vanwege verschillen in zorgzwaarte op de locaties 
varieert de behoefte aan verpleegkundige zorg. Er 
is een verpleegkundig model ontwikkeld waarbij 
verpleegkundige zorg efficiënt en verantwoord 
geboden kan worden. Het model maakt het 
mogelijk om bij toenemende zorgzwaarte in de 
toekomst flexibel op te schalen in deskundigheid. 

De focus ligt in 2021 op:
•  Het nog meer in positie brengen van dit 

coördinerend team. 
•  Het professionaliseren van de verpleegkundige 

zorg door het structureel aanbieden van 
verpleegkundige scholing en klinische lessen. 

•  Het mogelijk aannemen van een 
verpleegkundig specialist.

Het team verpleegkundigen werkt in 2021 
in samenwerking met de arts verstandelijk 
gehandicapten (arts vg) verder aan: 
•  Borgen van medische zorg binnen Sprank op 

het gebied van infectiepreventie, medicatie en 
psychofarmaca, palliatieve zorg, preventieve 
zorg en seksualiteit.

•  Scholing en autorisatie: de noodzaak en 
behoefte rondom scholing en autorisatie van 
verpleegkundige zorg is op beleidsniveau 
ingevuld.

•  Hygiëne en preventie: protocollen en faciliteiten 
zijn up-to-date en aansluitend op de noodzaak 
en behoefte

•  Epilepsie: personeel bekwaam in het handelen.
•  Medische hulpmiddelen: beschikbaar en op de 

juiste wijze ingezet.
•  Lijnen naar externe partners zijn 

voorhanden en worden waar nodig gebruikt 
(organisatieniveau).

•  Lokaal netwerk is vormgegeven en wordt 
gebruikt waar nodig.

•  Bevoegdheden en bekwaamheden zijn 
aanwezig en up-to-date.

4.6.3  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 sinds 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. 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. 

In 2021 vraagt een drietal kritische processen 
veel aandacht:
•  Proces Personeelsmanagement (wordt ook 

beschreven in hoofdstuk 6) 
 -  Op korte en lange termijn onvoldoende en 

gekwalificeerd personeel beschikbaar
 •  Beheersmaatregelen: 

deskundigheidsbevordering (huidige) 
medewerkers; goede introductie/buddy in 
team; goede arbeidsmarktcommunicatie.

 -  Hoog ziekteverzuim door onder andere 
COVID-19 en langetermijneffecten daarvan.

 •  Beheersmaatregelen: actueel en strak 
verzuimbeleid; snelle interventies 
leidinggevenden

• Proces Financiële cyclus
 -  Wijzigingen in de omgeving (regelgeving) 

hebben impact op bekostiging vanuit de 
Wlz

 •  Beheersmaatregel: meerjarenbegroting; 
managementinformatie, periodiek overleg 
zorgkantoren.

•  Proces Medicatieverstrekking (is ook 
beschreven in paragraaf 4.6.1)

 -  Verkeerde medicatie geven of medicatie 
vergeten

 •  Beheersmaatregel: elektronisch 
voorschrijven en aftekenen maakt de kans 
daarop kleiner; veilige principes in het 
medicatieproces borgen.
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5. Reflectie op samenwerking

van de Driehoek getest: vooral wat betreft 
communicatie, vertrouwen en veiligheid. Er zijn 
Driehoeken verstevigd, maar ook Driehoeken 
die het zwaar hebben gehad. Belangrijk is dan 
om uit te zoeken op welk fundament het is 
vastgelopen, zodat men de Driehoek weer kan 
verstevigen. 

Het is heel verdrietig geweest voor cliënten 
dat tijdens de eerste coronagolf verwanten 
opeens niet meer op bezoek mochten komen. 
De meeste cliënten zijn overgestapt op 
alternatieven om contact te onderhouden, zoals 
de babbelbus en het beeldbellen. Sommige 
cliënten hadden hierdoor meer contact dan 
voorheen. Het beeldbellen wordt nu vaker 
ingezet. Maar bewoners met een laag niveau 
begrepen het beeldbellen en het raambezoek 
niet. Het zorgde juist voor onrust. Hierdoor 
hebben sommige bewoners en verwanten 
elkaar erg weinig gezien en dat heeft veel 
impact gehad. 
Bij moeilijke situaties in de Driehoek kunnen 
cliëntvertrouwenspersonen, cliënten en 
verwanten ondersteunen en kan ook een 
Driehoeksbemiddelaar worden ingezet om 
samen tot een oplossing te komen. 

5.2 Informeel netwerk van de cliënt

Sprank hecht grote waarde aan de vrijwilligers. 
Gemiddeld genomen is er 1,5 vrijwilliger 
beschikbaar per wooncliënt. Een hoge score, 
waar wij bij Sprank uiteraard dankbaar voor zijn. 
Het is belangrijk dat de vrijwilligers gezien en 
gewaardeerd worden. Elke locatie staat voor de 
uitdaging om vrijwilligers te vinden en vast te 
houden. Het kost tijd en inzet van begeleiders. 
Dat blijkt ook uit de locatieplannen. Een aantal 
locaties stelt zich ten doel het netwerk van de 
cliënten in kaart te brengen, in stand te houden 
of op te bouwen. Ook zijn er locaties die het 
contact onderhouden met de buren (buurt). Er 
is sprake van ‘vergrijzing’ onder de vrijwilligers. 
Ook zien we de trend dat vrijwilligers zich 
tegenwoordig minder willen binden. In 
coronatijd hebben de locaties geprobeerd om 
de vrijwilligers goed te blijven informeren en te 
waarderen. Ook voor vrijwilligers was het soms 
zoeken hoe zij verbinding konden houden in een 
tijd dat ze niet fysiek op bezoek konden komen. 

5.3 Lokale samenwerking

Sprank hecht waarde aan onderlinge 
samenwerking in de keten en met collega-
zorgorganisaties. Kennis en expertise, tijd 
en geld worden op die manier zo goed 
mogelijk ingezet. In 2020 is de samenwerking 
met Profila Zorg geïntensiveerd. Sprank 
en Profila ontwikkelen samen een nieuwe 
woning voor mensen met een verstandelijke 
beperking in Hoogeveen. Ook wordt bij andere 
huisvestingsplannen in de omgeving onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden van samenwerking. 
Sprank gelooft in de kansen die 
samenwerkingsverbanden bieden en wil 
zich hierin verder ontwikkelen, omdat het 
bijdraagt aan een betekenisvol leven voor 
onze cliënten. In 2021 willen we betrokkenheid 
van Sprank onderzoeken op haar externe 
samenwerkingspartners door middel van een 
stakeholderanalyse. Sprank gaat dit inzichtelijk 
maken met het oog op het versterken en 
uitbouwen van de relaties die er nu al zijn.  

Zijn er verschillen in samenwerking in  
de provincies waar Sprank zorg biedt 
en wat zijn de best practises?

Locaties van Sprank staan niet op zichzelf, 
maar zijn onderdeel van een netwerk: de 
woningbouw, de gemeente, de apotheek, 
de huisarts, diëtisten, fysiotherapeuten, 
vervoerders en kerk(en) zijn betrokken en 
bepalen mede de kwaliteit van de uitvoering 
van de zorg. Het is belangrijk om deze contacten 
goed te onderhouden. Met de belangrijkste 
leveranciers die bepalend zijn voor de kwaliteit 
van zorg en dienstverlening vindt er jaarlijks 
een evaluatiegesprek plaats. Indien nodig 
worden er afspraken gemaakt om aan de vooraf 
gestelde eisen te kunnen voldoen. In 2020 is op 
deze wijze evalueren van leveranciers in de hele 
organisatie doorgevoerd. 

5.1  Samenwerken in de Driehoek 

Familie is een belangrijke pijler in het leven 
van onze cliënten. Samen met de professionals 
dragen familieleden bij aan de kwaliteit 
van leven van onze cliënten. De methodiek 
Driehoekskunde is daarbij van onschatbare 
waarde. In 2020 zijn twee medewerkers 
geschoold als nieuwe trainers Driehoekskunde 
om teams hierin verder te ondersteunen. In 
jaarplannen van de locaties lezen we over 
doelstellingen om meer begrip te kweken 
tussen ouders en begeleiding. Het verbeteren 
van dat onderlinge begrip kan door een 
kort lijntje met verwanten en door hen op 
de hoogte te brengen en te houden. In het 
afgelopen coronajaar werden de fundamenten 

Doelen 2020 Status

Aanname twee extra trainers 
Driehoekskunde

Jaarlijkse leveranciersbeoordeling 
volgens nieuw format

Doelen 2021

Stakeholderanalyse

Bij Sprank zijn verschillende soorten 
vrijwilligers: het maatje van een cliënt, de 
vrijwilliger gekoppeld aan de locatie, de 
oproepvrijwilliger of de vrijwilliger voor 
praktische klussen. Piet van der Burg is 
tuinvrijwilliger op De Handpalm in Berkel 
en Rodenrijs. Zestien jaar geleden was zijn 
buurman daar manager. Toen het nieuwe 
gebouw er kwam zei Piet dat hij wel wilde helpen 
met het aanleggen van de tuin. “Niemand heeft 
het mij gevraagd, maar ik ben daarna uit mezelf 
ook de tuin blijven bijhouden. Twee keer per jaar 
helpt een hovenier me met snoeien. En vorig jaar 
heb ik meegeholpen om een nieuwe berging  
– met een sedumdak – te bouwen.” Zo is Piet 
een aantal uren per week, en dat al die jarenlang, 
te vinden in de tuin van De Handpalm. Hij heeft 
geen bijzondere affiniteit met mensen met een 
beperking, noch met Sprank of het christelijk 

geloof. “Waarom ik dit dan toch doe? Eigenlijk 
nooit over nagedacht. Ik vind het gewoon leuk.  
Ik wil natuurlijk ook dat die tuin netjes blijft. 
Enne… je wilt toch ook wat doen voor de 
maatschappij, om mekaar te helpen.”

Piet van der Burg:

 Tuinvrijwilliger  Tuinvrijwilliger 
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Inge de Klein:

 ‘De samenwerking met Sprank gaat   ‘De samenwerking met Sprank gaat  
 altijd goed; de lijntjes zijn kort’  altijd goed; de lijntjes zijn kort’ 

De diëtist wordt altijd 
ingezet op advies van de 
gedragsdeskundigen, een 
orthopedagoog of de arts 
verstandelijk gehandicapten. 
Een voorbeeld: bij enkele locaties 
van Sprank neemt Inge de Klein 
de menulijsten door. “Die krijg 
ik toegestuurd en op basis 
daarvan geef ik gezonde tips. 
Denk aan verstandig inkopen 
doen, koken en het aanpassen 
van hoeveelheden. Een veel 
voorkomend voorbeeld is de 
stamppot. Daar gaan vaak 
flink wat aardappels en weinig 
groenten in. Ik geef dan tips over 
een gezondere verhouding. 
Op het menu ontbreken meestal 
peulvruchten, vis of een 
vegetarisch gerecht. Ook staan 
er vaak pastagerechten op het 
programma, want daar zijn de 
meeste bewoners dol op. En 
lasagne en spaghetti uit een 
pakje zijn gemakkelijk en snel 
te maken voor een grote groep. 
Begeleiders doen hun best en 
zijn vaak echt wel gemotiveerd 
om een gezonde maaltijd op tafel 
te zetten. Maar meestal maken 

ze toch de gerechten die ze van 
huis uit gewend zijn en dit is niet 
altijd de juiste keus voor onze 
bewoners. Daarom geef ik ze 
gezonde alternatieven. Vaak zijn 
ze verrast, bijvoorbeeld over hoe 
lekker een maaltijdsalade kan 
zijn met veel verse ingrediënten.”
 
Geen boosdoeners
Soms is er bij begeleiders 
weerstand, omdat het idee leeft 
dat gezond koken veel tijd kost, 
terwijl anderen in een team 
juist voorstander zijn. Dat kan 
frictie opleveren. Inge: “Ik laat 
een team weleens anoniem 
vragenlijsten invullen. Met de 
antwoorden breng ik het gesprek 
hierover op gang tijdens een 
teamvergadering. Dan hoeven 
we niet persoonlijk te worden, 
zijn er geen ‘boosdoeners’, en 
gaan we een open gesprek 
aan. Ik kom ook weleens op 
bewonersvergaderingen om 
te spreken over leefstijl. De 
samenwerking met Sprank  
– ik werk vooral met Hart van 
Vathorst in Amersfoort en 
Vlasakkerstaete in Hardenberg - 

gaat altijd goed. De lijntjes 
zijn kort.” 
 
Een beetje zweten
De diëtist kan op velerlei gebied 
advies geven. Als voorbeelden 
noemt Inge overgewicht of 
ondergewicht, hoge bloeddruk, 
diabetes, glutenintolerantie, 
voedselweigering, spierziekten, 
allergieën, darmproblemen en 
sondevoeding. “Ik heb ook een 
cliënt met het Prader Willi-
syndroom. Dat is een zeldzame 
aandoening waarbij de hersenen 
geen signaal afgeven dat je vol 
zit. Zo iemand is onverzadigbaar. 
En zo zijn er meer syndroom-
gerelateerde zaken waarbij ik 
advies kan geven hoe daarmee 
om te gaan.” Maar even 
belangrijk is natuurlijk preventie. 
En daarvoor kan de diëtist 
beweegdoelen en –schema’s met 
de cliënt opstellen. “Een half uur 
per dag matig intensief bewegen 
is gezond. En matig intensief 
betekent dat je ademhaling 
iets sneller gaat. Ik zeg vaak 
tegen cliënten: als je beetje gaat 
zweten, dan ben je goed bezig.”

Een belangrijke samenwerkingspartner 
is de diëtist voor de gehandicaptenzorg. 
Voor Sprank is dat Inge de Klein. 
Zij komt met regelmaat op een 
aantal locaties van Sprank om 
voedingsadviezen te geven. Je denkt 
dan misschien als eerste aan afvallen. 
Maar bij voeding van onze bewoners 
komt veel meer kijken, vertelt Inge. 
“Met voeding kun je veel bereiken. 
Het kan bijvoorbeeld helpen klachten 
te verminderen en bijwerkingen van 
medicatie of syndroom-gerelateerde 
eetproblemen in de hand te houden.” 
 

6.  Vakbekwame en betrokken 
medewerkers

Onze professionals zijn ons kapitaal. 
Zonder goede, gemotiveerde en deskundige 
professionals kan Sprank geen goede zorg 
bieden aan haar cliënten. Het is dus van belang 
voor onze cliënten dat we blijven investeren 
in onze professionals. Dat heeft Sprank ook 
in het afgelopen jaar weer volop gedaan. De 
keuzes voor het personeelsbeleid van Sprank 
baseren we op diverse meetinstrumenten. 
We maken gebruik van informatie uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto), 
het landelijke uitstroomonderzoek en inmiddels 

ook uit evaluatieformulieren van stagiaires. 
Tezamen met de input van sectormanagers 
vanuit de teams en ontwikkelgesprekken, de 
interne audits, teamreflecties en analyse van 
bijvoorbeeld MIC-meldingen bepaalt Sprank 
haar personeelsbeleid. In het vervolg van dit 
hoofdstuk gaan we verder in op een aantal van 
deze meetinstrumenten. 

Sprank-dagen
Elkaar ontmoeten blijft enorm belangrijk. 
Betrokken zijn bij Sprank draagt bij aan 
saamhorigheid. Sprank is meer dan die ene 
locatie waar iemand toevallig werkzaam is. 
Locaties kunnen juist van elkaar leren en 
ondersteunend aan elkaar zijn. Dit hebben 
Sprank-medewerkers onder andere ervaren 
tijdens de corona-uitbraken op diverse locaties. 
Collega’s van andere locaties sprongen bij waar 
dat nodig was. Het gevoel onderdeel te zijn 
van Sprank wordt gerealiseerd door jaarlijks 
Sprank-dagen te organiseren. Een eerste 
concept is opgepakt in 2019, en bleek succesvol. 
De thema’s op de Sprank-dagen in januari 2020 
waren: de invoering van de Wzd, het bespreken 
van cases onvrijwillige zorg in Moreel Beraden, 
leefstijl en geloofsvormen. In 2021 zullen er 
geen Sprank-dagen ‘op locatie’ plaatsvinden, 
wel wordt er gezocht naar een vorm die past 
bij de (on)mogelijkheden van de maatregelen 
rondom corona. 

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 
teamreflectiemethoden. 
Sprank stelt zich ten doel dat ieder team een 
jaarlijkse teamreflectie houdt. Circa 50% van 
de teams heeft in 2020 een teamreflectie 
gehouden waarvan verslag is gedaan. De 
zevenentwintig teamreflecties zijn geanalyseerd 
en onderverdeeld naar de thema’s: onvrijwillige 
zorg (17), corona (6) en overig (4). 

Doelen 2020 Status

Ontwikkeling en implementatie 
scholing uitvoering van de zorg 
conform Wzd

Professionaliseren van 
verpleegkundige zorg

Jaarlijkse teamreflectie

Uitvoering Medewerkers-
tevredenheidsonderzoek (mto)

Project ‘Wendbaar aan het werk’

Doelen 2021

Extra investering deskundigheids-
bevordering psychosociale thema’s 
en psychiatrie

Uitvoering van verbeterpunten  
uit het mto

Plan van aanpak: adequate 
uitvoering van verzuimbeleid
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Onze Cirkel is een bordspel 
met kaartjes waarop vragen 
- gerubriceerd naar thema - 
staan die een team helpen 
de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. “Een reflectiespel 
vond ik nog best spannend,” 
bekent Marijke. “Want niet 
iedereen kan op een goede 
manier kritiek geven of 
ontvangen. Maar dit was juist 
heel positief. Door de vragen in 
het spel werd je uitgedaagd om 
heel open en zonder oordeel 
met elkaar te praten.” 
Zo vertelde een teamlid dat ze 
vaak niet zo ad rem reageert, 
en graag wat sneller haar 
mening zou willen geven. 
Waarop iemand anders 
antwoordde dat het juist 
goed is om eerst na te denken 
voordat je iets zegt. Zij vond 
dat bemoedigend: iets wat 
zij als een tekortkoming 
ervoer, werd door de anderen 
gezien als iets goeds. Er was 
ook een vraag met welke 
persoonlijkheid je een dagje 
zou willen ruilen. Dat daagde 
uit om te bespreken hoe we 
elkaar met onze verschillende 
kwaliteiten – de een creatief, 
de ander doortastend - in het 
team aanvullen. Ook een vraag 
was hoe je tot beslissingen 
komt. Dat is iets waar je vaak 
niet bij stilstaat of wat je 
bespreekt. Dus daarover ga je 
met elkaar nadenken. Dit spel 
heeft ons echt geholpen dingen 

Marijke van der Woude:

 ‘Onze Cirkel is een veilige  ‘Onze Cirkel is een veilige 
 manier van teamreflectie’  manier van teamreflectie’ 
Elkaar in een team feedback geven, dat gebeurt meestal niet 
spontaan. Soms heb je daar een hulpmiddel bij nodig. Het team 
van locatie Arendsvleugel in Sappemeer gebruikt daarvoor het 
reflectiespel Onze Cirkel. Marijke van der Woude vertelt: “Dit is 
echt opbouwend.” 

die vanzelfsprekend lijken te 
benoemen en er dieper op in 
te gaan. Het nodigt uit zaken 
te bespreken die goed of juist 
minder goed gaan. Als je elkaar 
positieve feedback geeft, 
leg je een veilige basis om 
ook verbeterpunten te 
kunnen bespreken.”
 
Het team heeft het spel voor 
het eerst gespeeld tijdens een 
teamdag, in aangepaste vorm 
(online) vanwege corona. Eén 
persoon had de kaartjes en de 
dobbelsteen, en gooide voor 

alle teamleden. Zo werd een 
kleur en een kaartje met een 
vraag gekozen en aangereikt 
aan een teamlid.

Marijke: “Omdat dit een mooie 
manier is hebben we besloten 
tijdens ieder teamoverleg  
twee of drie onderwerpen van 
de kaartjes te bespreken.  
Wij werken vaak alleen op de 
groep en niet in teamverband. 
Dit spel helpt dus heel goed om 
elkaar beter te leren kennen 
en de samenwerking
te versterken.”

In hoofdstuk 4.1 en 4.4.2 zijn de belangrijkste 
inzichten over onvrijwillige zorg en corona 
gedeeld. Overig ging met name over: 
• Assertiviteit en feedback
•  Samenwerking binnen het team
 -  ik durf een ander standpunt in te nemen. 
 -  ik laat me niet leiden door wat andere 

teamleden vinden.
 -    ik geef aan wat ik lastig vind op mijn werk. 
 -  we hebben oog voor elkaar en helpen 

elkaar als het nodig is.

De teams geven aan dat ze tot het inzicht 
gekomen zijn dat het belangrijk is om te werken 
aan een gevoel van veiligheid binnen het team. 
Punten ter verbetering en afspraken die gemaakt 
zijn, zijn:
•  Het maken van een verdiepingsslag bij 

feedback geven en ontvangen.
•  Communicatie verbeteren en hier de tijd  

voor nemen. 
•  Eerlijk zijn en respect hebben voor elkaar. 
•  Meer tijd nemen voor ontspanning als team.
•  Verdieping op scholing. 

Deze verbeterpunten sluiten ook goed aan bij de 
belangrijkste uitkomsten van het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek.

6.1  
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(mto)

Vanwege de eerste lockdown in 2020 is 
het medewerkerstevredenheidsonderzoek 
uitgesteld. Uiteindelijk is besloten om dit 
onderzoek toch te houden, ondanks de 
bijzondere omstandigheden waaronder gewerkt 
wordt. Dat is gebeurd in de periode november 
2020 - januari 2021. 

Sprank wordt als werkgever gewaardeerd 
met een rapportcijfer 8 (was 7,5). Op alle 
vragen uit het mto scoort Sprank hoger of 
ongeveer gelijk aan de score van 2018 en het 
branchegemiddelde (vierde kolom). 

De medewerkers: 
•  zijn meer bevlogen dan in 2018; 
•  zijn meer betrokken dan in 2018; 
•  zijn meer tevreden dan in 2018;
•  geven een hoger cijfer aan werkgeverschap 

dan in 2018. 

Sprank mag vanwege deze resultaten het 
keurmerk ‘Beste Werkgever’ van Effectory 
gebruiken! Als ‘trotspunten’ noemden de 
medewerkers de christelijke identiteit en de 
cliëntgerichtheid. Ook zijn de teams trots op de 
samenwerking met elkaar en het leren van en 
met elkaar. Er is een goede werksfeer en sociale 
veiligheid. Ondanks de coronapandemie is de 
beleving van werkdruk overwegend verbeterd. 
In teams waar dit niet het geval is, zal worden 
doorgesproken over deze beleving aan de 
hand van het werkdrukmodel van Maslach & 
Schaufeli. Want werkdrukbeleving wordt niet 
alleen veroorzaakt door de hoeveelheid werk, er 
kunnen ook andere factoren meespelen, zoals 
te weinig waardering. Sprank gaat ook nader 
onderzoeken of de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden op de juiste manier zijn 
belegd. Passen deze nog bij de visie op 
zelforganisatie? 
De belangrijkste ontwikkelpunten voor Sprank 
zijn het stimuleren van verdere samenwerking 
tussen de teams en de bottom-up- en top-
down-communicatie. Ook de communicatie 
binnen teams en het geven en ontvangen van 
feedback blijft een aandachtspunt. 
In 2021 gaat Sprank aan de slag met deze 
verbeterpunten. Omdat het lastig is elkaar 
fysiek te ontmoeten, ontvangen de teams ter 
bespreking van de eigen resultaten een online 
toolkit. Daarnaast komt er onderzoek hoe de 
teams die minder goed scoren op het mto 
kunnen worden ondersteund bij het maken van 
een plan van aanpak.
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2018 2016

Bevlogenheid 8,3 8,1 8 7,8

Betrokkenheid 8,5 8,1 7,9 7,8

Werkgeverschap 8 7,5 7,5 7,3
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“Want je bent net een gezin. In 
een verzorgingshuis heb je te 
maken met individuele bewoners 
die in een kamertje wonen. Bij 
mensen met een verstandelijke 
beperking ben je samen met de 
groep. Er is de gezelligheid en 
warmte van het gezinsleven.  
En je ondersteunt mensen vanaf 
het ontbijt tot het slapengaan. 
Ik vind het ook interessant 
om de cliënten te observeren: 
waarom ze iets denken of op een 
bepaalde manier doen.”
Wilma kon bij Sprank groeien 
van begeleider naar persoonlijk 
begeleider. “Dan ben je niet alleen 
bezig met je teamtaken, maar 
kun je de zorg meer aansturen. 
Je treedt op de voorgrond als 
er actie nodig is, je schrijft het 
zorgplan, hebt contact met de 
verwanten. Kortom: je draagt 
extra verantwoordelijkheid.”
Ze vindt het een meerwaarde 

 Wilma Gerritsen: 

 ‘Je ondersteunt mensen     ‘Je ondersteunt mensen    
 vanaf het ontbijt tot   vanaf het ontbijt tot  
 het slapengaan’  het slapengaan’ 

Het sprak Wilma Gerritsen 
tijdens haar opleiding in eerste 
instantie niet zo aan om te 
werken met verstandelijk 
beperkte mensen. Maar al op 
de eerste dag van haar stage 
wist ze: dit wordt mijn baan.

dat Sprank een christelijke 
organisatie is. Wilma heeft ook 
gewerkt bij een instelling waar 
dat niet het geval was. “Ik voelde 
me als christen een eenling. Bij 
Sprank zijn we samen christen. 
Er wordt niet gevloekt, we 
vinden het allemaal belangrijk 
dat er gebeden en uit de Bijbel 
gelezen wordt, dat de cliënten 
zondags naar de kerk kunnen 
gaan. Het christen-zijn is een 
meerwaarde voor onze cliënten, 
juist omdat ze een beperking 
hebben. Je krijgt weleens de 
vraag van een cliënt: ‘Waarom 
ben ik zo?’ Dan kun je uitleggen: 
‘Je bent door God geschapen 
en Hij heeft je lief zoals je bent.’ 
Soms kun je samen bidden met 
een cliënt als je merkt dat deze 
gespannen of verdrietig is. Je 
merkt dat de bewoners daar 
echt iets aan hebben. Het is zo 
mooi dat dat kan!”

6.2 Scholing en 
deskundigheidsbevordering 

De lijn die Sprank de afgelopen jaren 
heeft ingezet rondom scholing en 
deskundigheidsbevordering blijven we 
voortzetten. We gaan continu op zoek naar 
mogelijkheden om het scholingsaanbod uit te 
breiden, rekening houdend met de kaders van 
de budgetten. Maar waar nodig, investeren 
we ook extra. We zetten de talenten van eigen 
medewerkers in om collega’s te scholen, we 
zetten in op effectievere vormen van scholing 
door regelmatig kritisch met de trainers te 
kijken naar vorm en inhoud van een bepaalde 
verplichte scholing. Kwaliteit van de scholing, 
passend bij de visie van Sprank, is leidend 
voor de keuzes die we maken. 

We blijven begeleiders stimuleren om zich 
te ontwikkelen door het volgen van reguliere 
mbo-opleidingen. We zien een tekort op de 
arbeidsmarkt als het gaat om begeleiders C. 
Wij proberen via opscholing onze eigen 
kweekvijver te creëren. We investeren in 
goede begeleiders in wie we potentie zien om 
door te stromen. Daarnaast ondersteunen we 
nieuwe begeleiders C door ze in het eerste 
jaar van de functie een ontwikkelmaatje te 
geven. Een ontwikkelmaatje is een ervaren 
begeleider C van een andere locatie, die in 
het eerste jaar fungeert als sparringpartner, 
iemand met wie je kunt spiegelen op je eigen 
ontwikkeling. Door dit concept willen we een 
goede zachte landing bereiken van nieuwe 
begeleiders C in het vak, wat bijdraagt aan het 
verlagen van vroegtijdige uitval uit de functie 
van begeleider C. 

Een aantal jaren geleden zijn we gestart met 
het werven van leerling-werknemers. Ook dit 
blijkt een goed concept dat we in de komende 
jaren gaan voortzetten. 

Alle Sprank-scholingen waren voorheen 
fysieke trainingen, soms voorafgaand 
door een e-learning. In 2020 waren we 
genoodzaakt om al onze trainingen eens 
onder de loep te nemen en om te zetten naar 
een online training. We zijn er trots op dat 
dit mogelijk is gebleken. In de komende tijd 

gaan we onderzoeken wat we hiervan in de 
toekomst willen behouden. En we kijken 
welke onderdelen we toch weer fysiek gaan 
aanbieden als de pandemie voorbij is. 
Duidelijk is wel dat we niet meer volledig 
teruggaan naar hoe het was. Online is veel 
meer mogelijk dan gedacht, zonder afbreuk 
te doen aan de kwaliteit. En Sprank bespaart 
op deze manier behoorlijk op de reiskosten 
en reistijd. 

Door onze aandacht volop te richten op 
de ontwikkeling van onze medewerkers, 
zorgen we ervoor dat zij deskundig 
blijven om goede zorg te leveren, ook in 
veranderende omstandigheden. Daarnaast 
spelen we hiermee ook in op strategische 
personeelsplanning. De krapte op de 
arbeidsmarkt is groot. We moeten wel zelf 
opleiden om voldoende en gekwalificeerd 
personeel te krijgen en te houden. 

Project deskundigheidsbevordering
Sprank heeft in 2020 het beleidsstuk 
‘Doelgroepenbeleid’ vastgesteld. In dit 
beleidsstuk zijn diverse actiepunten 
opgenomen die in 2021 uitgewerkt worden. 
Er wordt een groei van de zorgvraag 
van mensen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB) verwacht. Maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd 
dat de zorgvraag van mensen met een 
beperking is veranderd: deze is niet alleen 
complex, maar vaak ook intensiever 
geworden. Deze ontwikkelingen maken het 
nodig dat er bij de teams van begeleiders 
meer kennis is van diverse psychiatrische 
problematieken. Ook het aantal ouder 
wordende cliënten groeit. Hierdoor neemt 
de intensieve zorg toe. Deze ontwikkelingen 
vragen een investering in deskundigheid om 
goed met deze doelgroepen om te kunnen 
gaan. Daarom wordt hier in 2021 en 2022 
extra op ingezet. Hiervoor is aanvullend 
budget opgenomen in het opleidingsplan. 
Per team zal, in samenwerking met de 
gedragsdeskundige, een opleidingsplan 
worden gemaakt voor de komende twee jaar. 
Dit plan richt zich op psychosociale thema’s en 
psychiatrie (zoals hechtings-, verslavings- en 
borderlineproblematiek). 
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We gaan bij de uitvoering zoveel als mogelijk 
gebruikmaken van de leergangen die 
aangeboden worden binnen de 
VGN Academie. 

Investeren in betere verpleegkundige zorg
In 2019 was 24% van het aantal wooncliënten 
vijftig jaar of ouder. We verwachten dat dit 
aandeel over tien jaar is toegenomen naar 
46%. Parallel daaraan zie je op locaties 
ook de verpleegkundige handelingen 
toenemen. Vanwege deze trend is Sprank 
eind 2019 gestart met een coördinerend team 
verpleegkundigen waar in paragraaf 4.6.2 al 
meer over geschreven is. De focus ligt in 2021 
op een viertal zaken:
•  het nog meer in positie brengen van dit 

coördinerend team;
•  het professionaliseren van de 

verpleegkundige zorg door het structureel 
aanbieden van verpleegkundige scholing en 
klinische lessen; 

•  het mogelijk aannemen van een 
verpleegkundig specialist; 

•  het nemen van een aantal besluiten over 
organisatorische vraagstukken, zoals 
beloning, functiewaardering en aansturing. 

Ontwikkelgesprekken
Het beleid is om jaarlijks met de medewerkers 
een ontwikkelgesprek te voeren. Sprank heeft 
een systeem dat dit ondersteunt. De conclusie 
is dat er nog een verdere doorontwikkeling 
mogelijk is in deze gesprekken. We willen 
hierbij aansluiten op de behoefte van de 
verschillende medewerkers. Vanwege 
de pandemie is een deel van de formele 
ontwikkelgesprekken uitgesteld naar de 
eerste helft van 2021. Het doel is dat voor de 
zomer van 2021 met alle medewerkers een 
ontwikkelgesprek is gevoerd. 

Uitstroomonderzoek
Het landelijke uitstroomonderzoek is 
voor Sprank een manier om informatie te 
krijgen over de redenen van uitstroom van 
medewerkers. Nieuw in 2020 is dat we ook 
stagiaires bevragen op hun ervaringen bij 
Sprank. Uit deze evaluaties blijkt dat ons 
leerbeleid als zeer positief wordt ervaren, dat 
een groot deel van de stagiaires Sprank als 

stageplek aan medescholieren zou aanraden 
en dat de stagiaires graag voor Sprank willen 
werken na het afronden van de opleiding. 
De stagiaires zijn erg tevreden over de 
communicatie; ze hebben het gevoel erbij 
te horen. We willen de deskundigheid van 
onze studentenbegeleiders op peil houden. 
Daarom organiseren we jaarlijks voor hen een 
intervisie in de regio. 
 
6.3 Gezond en vitaal werken 

Het verzuimcijfer van Sprank over 
2020 is 8,4%. Dat is hoger dan het 
branchegemiddelde van 6,8%. Ook zien we 
dat het langdurig verzuim is toegenomen. 
Een analyse laat drie hoofdoorzaken zien: 

1.  Een groot aantal medewerkers heeft 
corona gehad, waardoor ze enkele weken 
tot enkele maanden uitgevallen zijn of nog 
kampen met restklachten. Ze moesten 
met milde klachten thuisblijven, terwijl 
ze voorheen met een neusverkoudheid 
doorgaans wel aan het werk gingen. 

2.  Psychische klachten ten gevolge van 
complexe persoonlijke omstandigheden 
en/of een verstoorde werk-privé balans. 

3.  Psychosociale arbeidsbelasting door een 
als hoog ervaren werkdruk. 

In 2020 is een begin gemaakt met het project 
‘Wendbaar aan het Werk’. De doelstelling van 
dit project is om binnen Sprank visie en beleid 
te ontwikkelen op duurzame inzetbaarheid. 
Het resultaat van dit project is dat er een set 
aan praktische regelingen en interventies 
beschikbaar komt, zodat medewerkers vitaal 
aan het werk zijn en blijven. Aandacht voor 
duurzame inzetbaarheid zorgt voor vitale, 
productieve en gemotiveerde medewerkers 
die een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de zorgverlening van Sprank. 
Een laag verzuimcijfer draagt daarnaast bij 
aan rust op een locatie. Zieke collega’s moeten 
namelijk vervangen worden, wat zorgt voor 
werkdruk bij de andere collega’s. Ook zijn 
wisselingen van personeel vervelend voor  
de cliënten. Met aandacht voor gezond en 
vitaal werken wil Sprank continuïteit op een 
locatie realiseren. 

Vanwege de aandacht die uitgegaan is naar 
corona kwamen onze prioriteiten in 2020 
op een ander vlak te liggen en heeft dit 
project vertraging opgelopen. Ook waren de 
interventies binnen het project gericht op 
fysieke ontmoetingen, wat in dit coronajaar 
niet mogelijk was. In 2021 zal het project 
voortvarend worden opgepakt, waarbij ook 
gekeken wordt naar de digitale mogelijkheden. 

In 2020 heeft onze verzuimverzekeraar 
onderzoek gedaan naar ons verzuimbeleid en 
onze verzuiminterventies. De conclusie is dat 
Sprank een deugdelijk verzuimbeleid heeft, 
maar dat dit beleid niet voldoende bekend 

is bij de medewerkers of niet altijd correct 
wordt uitgevoerd. Bij de sectormanagers 
ontbreekt de juiste kennis en ook wordt de 
verzuimbegeleiding niet altijd adequaat 
opgepakt. Voor 2021 wordt op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek een plan van 
aanpak doorgevoerd. 
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7.  Conclusies en geprioriteerde 
ontwikkelkansen

Het jaar 2020 gaat voor Stichting Sprank de 
geschiedenis in als een bijzonder en intensief 
jaar, waarin de nadruk lag op verbinden. Wat 
we begin 2020 nog niet konden vermoeden, 
was dat de onderlinge betrokkenheid nog 
belangrijker zou worden in de coronatijd: 
we hebben meer dan ooit gezien dat we de 
onderlinge verbinding nodig hebben om 
ons werk goed te kunnen doen. We kijken 
terug op een goede samenwerking binnen de 
organisatie, met veel creativiteit, positiviteit, 
saamhorigheid en eensgezindheid. Ook was 
de samenwerking hecht met verwanten en 
vrijwilligers. Familie is een belangrijke pijler in 
het leven van onze cliënten. In het afgelopen 
jaar werden ook de fundamenten van 
samenwerking in de Driehoek getest: vooral 
op de gebieden communicatie, vertrouwen en 
veiligheid. Er zijn Driehoeken verstevigd, maar 
ook Driehoeken die het zwaar hebben gehad. 
Het komende jaar blijven we investeren in 
de samenwerking in de Driehoek. Daarnaast 
heeft Sprank de volgende aandachts- en 
verbeterpunten geformuleerd:

Zorgvisie en identiteit
In 2020 zijn we gestart met het verkennen van 
de toepasbaarheid van de presentiebenadering 
van professor Andries Baart als 
overkoepelende zorgvisie voor Sprank. In 
2021 gaan we verder met deze verkenning. In 
2020 heeft Sprank onderzoek gedaan naar 
de positie van de christelijke identiteit binnen 
Sprank. Daaruit kwam naar voren dat het 
geloof volop aandacht krijgt bij Sprank, maar 
dat geloofsoverdracht vooral plaatsvindt 
met woorden en weinig met beelden, met 
voelen, ruiken of zien. Terwijl dat bij onze 

cliënten vaak beter binnenkomt. Door de 
komst van een geestelijk verzorger in 2021 
zal geloofsoverdracht via de zintuigen nog 
meer vorm krijgen. Medewerkers ontvangen 
meer tools in om bij te kunnen dragen aan een 
levend geloof van cliënten. 

Zorgplan
De sectormanagers hebben in 2020 
maandelijks gestuurd op de volledigheid 
en de kwaliteit van de cliëntendossiers/
zorgplannen, ook in het licht van de 
aanpassingen die de Wzd vraagt. Per 31 
december 2020 stonden de ecd-meters tussen 
de 75-95%. Door de coronapandemie zijn 
in het voorjaar veel zorgplanbesprekingen 
uitgesteld. Daarna heeft er - afhankelijk van de 
intensiteit van de tweede coronagolf - zoveel 
mogelijk een inhaalslag plaatsgevonden. 
Een blijvend aandachtspunt voor 2021 
vormen de volledigheid van het ecd, een 
kwalitatief helder zorgplan en registratie 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en 
onvrijwillige zorg. Daarnaast is het doel 
dat in 2021 alle locaties het cliëntportaal 
actief aanbieden aan cliënt en/of wettelijk 
vertegenwoordiger. 

Veilig incidenten melden
Op basis van het afgelopen jaar kunnen we 
constateren dat het kwaliteitsbewustzijn in 
de organisatie gegroeid is. Er is in 2020 veel 
aandacht besteed aan analyse van incidenten 
en het voorkómen van herhaling. 
De medicatie-incidenten zijn met 16% gedaald. 

Onderstaande resultaten zijn in 2020 door de 
projectgroep ‘Samen leren van ongewenste 
gebeurtenissen in de zorg’ gerealiseerd: 
•  Ontwikkeling van een visie op 

zorgveiligheid.
•  Ontwikkeling en implementatie van een 

methodiek/praatformulier voor bespreking 
van incidenten door teams. 

• De keuze van een nieuw meldsysteem.
•  Meldprocedure voor 

medewerkersincidenten.

Het project beoogt beleid en organisatie zo 
in te richten om samenhangend te kunnen 
analyseren en leren. Sprank wil daarbij een 
goede veiligheidscultuur creëren op alle 
niveaus in de organisatie en zet dat door  
in 2021.

Deskundigheidsbevordering 
De lijn die Sprank de afgelopen jaren 
heeft ingezet rondom scholing en 
deskundigheidsbevordering blijven we 
doorzetten. De focus ligt in 2021 op het verder 
professionaliseren van de verpleegkundige 
zorg. Dit gebeurt door het structureel 
aanbieden van verpleegkundige scholing, 
klinische lessen en aandacht voor preventieve 
en palliatieve zorg. Palliatieve zorg wordt 
voor Sprank belangrijker, omdat een deel van 
de cliëntengroep binnen Sprank vergrijst. 
Ook zien we de zorg intensiever worden en 
wordt er per team in samenwerking met 

de gedragsdeskundige een opleidingsplan 
gemaakt voor de komende twee jaar. Dat 
plan richt zich op psychosociale thema’s en 
psychiatrie (zoals hechtings-, verslavings- 
en borderlineproblematiek).

Gezond en vitaal werken
Het verzuimcijfer van Sprank over 
2020 is met 8,4% wat hoger dan het 
branchegemiddelde van 6,8%. Dit hoge 
percentage komt onder andere door de 
coronapandemie, psychische klachten 
ten gevolge van complexe persoonlijke 
omstandigheden en psychosociale 
arbeidsbelasting door een als hoog  
ervaren werkdruk.

In 2021 zullen verzuimbegeleiding, de 
verbeterpunten uit het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek en het project 
‘Wendbaar aan het Werk’ een hoge prioriteit 
krijgen. De doelstelling van dit project 
is om binnen Sprank visie en beleid te 
ontwikkelen op duurzame inzetbaarheid en 
dat uit te werken in praktische regelingen en 
interventies, zodat medewerkers duurzaam 
inzetbaar zijn en blijven. Aandacht voor 
duurzame inzetbaarheid zorgt voor vitale, 
productieve en gemotiveerde medewerkers, 
die een belangrijke bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de zorgverlening van Sprank. 
Een laag verzuimcijfer draagt daarnaast bij 
aan rust op een locatie. 
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8.  Reflecties op het 
 kwaliteitsrapport 2020

Reflectie van de cliëntenraad op  
het kwaliteitsrapport 2020

Inleiding
De cliëntenraad (cr) spreekt zijn waardering 
uit over de inhoud van het rapport. Men krijgt 
zo een goed overzicht van wat er in het jaar 
2020 aan de orde is geweest. Wel zijn sommige 
onderdelen wat technisch van aard. De cr 
beschouwde het kwaliteitsrapport 2019 als een 
nulmeting. In het rapport van 2020 zou daar 
dan ook op voortgeborduurd moeten worden. 
En dat is ook gebeurd.

Het rapport
De cr had gevraagd om met een samenvatting 
te beginnen. Dat is nu het geval. Het rapport 
geeft aan welke belangrijke zaken er spelen. 
En elk hoofdstuk wordt begonnen met een 
samenvatting van wat er in 2020 is gedaan en 
hoe dat voortgaat in 2021. De cr constateert dat 
dit nogal wat punten zijn. 
De cr heeft bij het rapport 2019 de wens 
uitgesproken om in het najaar te kijken welke 
punten goed zijn uitgewerkt en welke punten 
er nog te weinig aandacht hebben gehad. In het 
najaar hebben wij een goed overzicht gekregen 
en moest de cr constateren dat er veel was 
blijven liggen door de coronacrisis.
De verhalen die in dit rapport zijn opgenomen 
(ook van Cherida en Wouter!) geven een goed 

beeld van alles wat er speelt. Het maakt het 
geheel wat beeldender van wat er allemaal in de 
praktijk gebeurt. 
De cr stemt in met de conclusies in het laatste 
hoofdstuk. Daarin worden de belangrijkste 
punten naar voren gehaald. Al blijft er altijd wel 
wat te wensen over!

Eindoordeel
De cr is tevreden over de opzet en uitwerking 
van dit kwaliteitsrapport 2020. Het geeft een 
goed inzicht in wat er in 2020 is gebeurd. 
Sprank blijft zoeken naar kwaliteitsverbetering 
en ontwikkelmogelijkheden. Sprank blijft niet 
stilstaan, maar wil up-to-date blijven en staat 
open voor veranderingen. De cr spreekt ook zijn 
waardering uit voor het verslag in gewone taal. 
Voor de cr ook handzaam om kennis van 
te nemen!

Opmerkingen
De cr wil nog wel graag enkele opmerkingen 
onder de aandacht brengen.
a.  De cr zou weer in het najaar willen spreken 

over de voortgang van de punten die 
genoemd worden in dit rapport.

b.  De relatie met de verwanten is belangrijk. 
De cr wil graag dat daar in de voortduur 
aandacht voor is. 

c.  Ook de autonomie van de cliënt is belangrijk 
(Hfst 4.4.2) De cr heeft de wens dat de cliënt 
een eigen begeleider kan kiezen. Daar moet 
veel aandacht voor zijn. 

d.  Er wordt gesproken over de 
medezeggenschap (Hfst. 4.5.1).  
Datzelfde geldt voor de verpleegkundige zorg 
(Hfst. 4.6.2). In 2021 zal dit een veranderde 
invulling krijgen. Dan zal de voortgang en 
uitwerking zichtbaar moeten zijn en worden.

e.  Het baart de cr zorgen dat het ecd en 
het cliëntportaal nog niet voldoende zijn 
uitgerold. De cr dringt erop aan dat dit in het 
jaar 2021 een speerpunt wordt.

f.  Aan de teamreflectie heeft maar 50% van de 
teams meegedaan. Dat percentage was in het 
jaar 2019 heel hoog (97%). De cr constateert 
dat de coronacrisis dit heeft veroorzaakt, en 
gaat ervan uit dat hier goede aandacht aan 
wordt besteed in het jaar 2021.

De cliëntenraad,
april 2021

Reflectieverslag kwaliteitsrapport 2020 
ondernemingsraad

1. Geeft het rapport voldoende inzicht? 
•  De ondernemingsraad vindt het een positief, 

transparant en goed leesbaar rapport; er wordt 
niets verstopt. 

2. Waar is de raad van onder de indruk?
•  De verhalen onderstrepen de tekst van het 

kwaliteitsrapport. De ondernemingsraad ziet 
ook dat het beschrijven van de zorg na het 
uitbreken van het coronavirus begin 2020 
erkenning geeft aan de medewerkers. Het geeft 
zowel de positieve verhalen, als de verhalen 
waaruit blijkt dat die periode als vervelend 
werd ervaren of waar men tegenaan liep in die 
periode. De diverse kanten zijn goed belicht. 

3.  Deelt de raad de conclusies en geprioriteerde 
ontwikkelkansen?

•  De ontwikkelkansen die er het meeste 
uitspringen zijn: deskundigheidsbevordering 
en gezond & vitaal werken. De ondernemings-
raad beschouwt deze thema’s als belangrijke 
pijlers. Denk aan het verzuim en aan het vitaal 
aan het werk kunnen. Ook het kundig zijn is 
belangrijk, en weten wat de mogelijkheden zijn 
om deskundig te blijven/worden. 

•  De ondernemingsraad geeft complimenten 
voor de foto’s; zo komen de mensen achter het 
verhaal in beeld. 

•  De ondernemingsraad geeft als tip mee een 
volgend jaar te kijken of de ondernemingsraad 
zelf ook een plaats kan krijgen in het rapport. 
Datzelfde geldt voor de medewerkers die als 
ambassadeurs van Sprank naar verschillende 
mbo’s en hbo’s gaan voor het geven van onder 
andere gastlessen. 
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Reflectieverslag kwaliteitsrapport 2020 
raad van toezicht  
(en commissie Kwaliteit & Veiligheid) 

De raad van toezicht (rvt) heeft – eerst met 
de commissie Kwaliteit & Veiligheid en daarna 
voltallig – gereflecteerd op het kwaliteitsrapport. 
De focus was: waar kan het beter? 
Goed, beter, best. 

De raad van toezicht geeft complimenten voor 
het kwaliteitsrapport. Een organisatie zit altijd 
in een proces. Voor de toezichthouders is het 
kwaliteitsrapport een van de manieren om te 
zien of de Sprank-belofte op kwaliteit wordt 
nageleefd.

De raad van toezicht heeft door dit 
kwaliteitsrapport in het volgende inzicht 
gekregen:
•  Het zicht op werkelijke kwaliteit en veiligheid. 

Voor deze twee geldt: het begint bij de 
professional en bij zijn/haar samenwerking 
met de cliënt. Kwaliteit is bij Sprank ‘van  
ons samen’. Kwaliteit staat niet los van en  
is verbonden met de instrumenten die  
worden gefaciliteerd. 

•  De instrumenten die onder andere 
worden ingezet zijn het Moreel Beraad, 
de interne audits, de onderzoeken 
(cliënttevredenheidsonderzoek, 
medewerkerstevredenheidsonderzoek), 
de gesprekken met 
cliëntenvertrouwenspersonen, de 
klachtenfunctionaris, de gedragsdeskundigen, 
de sectormanagers en de teamreflecties. 

 -  Voor de teamreflectie zijn thema’s 
beschikbaar. De uitkomsten van de 
teamreflecties kunnen in het jaarplan 
worden opgenomen met als doel om van  
te leren.

 -  Cliënttevredenheid: eens per twee jaar 
wordt onderzoek gedaan. Ieder  
zorgplan begint met een interview 
over cliënttevredenheid.

•  Er zijn verschillen tussen de locaties als het 
gaat om de kwaliteit; dat blijkt uit de bronnen 
‘medewerkerstevredenheidsonderzoek’ en 
‘cliënttevredenheidsonderzoek’. Deze beide 
onderzoeken laten hoge scores zien, maar 
geven ook wat verschillen tussen de locaties 
weer. Op alle locaties is de kwaliteit van  
zorg geborgd. 

•  De ‘foto’ van de locatie wordt zichtbaar 
in de scorelijst (medewerkers-
tevredenheidsonderzoek). Op basis van die 
scores wordt een aantal teams op locatie 
geïnterviewd en richt ook de interne audit 
zich op de betreffende scores. 

•  Op de vraag of Sprank visie heeft op de  
inzet van vrijwilligers, de verschillende 
wijzen waarop locaties daarmee omgaan  
en de genoemde vergrijzing, is het  
antwoord dat een afstudeerder hier 
onderzoek naar gaat doen. De student 
richt zich vooral op hoe Sprank de jongere 
vrijwilligers zou kunnen bereiken. De afdeling 
HRM is portefeuillehouder en heeft het 
beleidsdocument mantelzorgers en 
vrijwilligers ontwikkeld.

•  Hoe compleet het rapport ook is, op een 
aantal plaatsen ontbreekt het aan het ‘hoe’, 
vooral hoe de voortgang bewaakt wordt, 
bijvoorbeeld bij de samenwerking in de 
Driehoek. De volledigheid van het zorgplan in 
het ecd is ook een voorbeeld. De actie staat, 
maar het gedrag wordt niet gerapporteerd.

 De raad van toezicht is onder de indruk.
•  Alle lof voor het kwaliteitsrapport. Vooral de 

persoonlijke doorkijkjes in het rapport maken 
indruk. Dat maakt het rapport concreet.  
Het is daarmee een levend rapport. 

 De raad van toezicht deelt de conclusies 
en geprioriteerde ontwikkelkansen op 
het gebied van identiteit en zorgvisie, 
zorgplan, veilig incident melden, 
deskundigheidsbevordering en gezond en 
vitaal werken. Er werd gereflecteerd op: 
•  Zorgplan: behoeft continu aandacht, 

ook de invulling van het elektronisch 
cliëntendossier. 

•  In het kwaliteitsrapport worden 
onderzoeken genoemd zoals 
PRISMA, medewerkers- en 
cliënttevredenheidsonderzoek. Maak daarin 
de cyclus rond en laat zien wat het oplevert. 
Leer van de uitkomsten.

•  Geloofsoverdracht vindt vooral plaats 
met woorden en nog weinig met beelden, 
met voelen, ruiken of zien. De geestelijk 
verzorger werkt aan meer tools voor de 
medewerkers om bij te kunnen dragen aan 
de geloofsbeleving van cliënten. Reflecteren 
hierop leidt tot een verdiepingsvraag die op 
een ander moment zal worden behandeld: 
de vraag naar geloofsoverdracht voor de 
cliënten en hoe deze zich verhoudt tot de 
diversiteit van de cliënten.
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 Reflectieverslag kwaliteitsrapport 
2020 externe visitatie Stichting 
Pergamijn 

Aanwezig
Externe visitatoren Stichting Pergamijn: 
Annette Imhof (bestuurder a.i.) en Annemieke 
Blinkhof (adviseur strategie en beleid).
Aanwezigen vanuit Sprank: Anne Westerduin 
de Jong (raad van bestuur), Elsa Smit - 
van Ingen (bestuurssecretaris), Margreet 
van Buuren (beleidsfunctionaris Kwaliteit, 
Marketing & Communicatie), Pieternel 
Bredemeijer (gedragsdeskundige), Sylvia 
Huwae (sectormanager), Marjolijn Knegt 
(managementassistent raad van bestuur en 
notulist). 

Welkom 
Anne Westerduin heet de aanwezigen welkom 
en opent de bijeenkomst met gebed. Er volgt 
een kort voorstelrondje. Hierna wordt een 
viertal filmpjes van locaties getoond  
(Fraam, Urk, Elzenlaan en Rozenhoek). 

Inleiding
In de voorbereiding is voorgesteld 
onderstaande vragen als richting te gebruiken 
voor de reflectie.  

1. Geeft het rapport voldoende inzicht?
2.  Zijn er kwaliteitskaderonderwerpen die niet 

geraakt zijn, of onderbelicht zijn?
3. Adviezen voor Sprank.

Algemeen 
Annette Imhof en Annemieke Blinkhof geven 
een eerste reactie: ‘Mooi, de verhalen van de 
cliënten in het rapport en de filmpjes aan het 
begin van deze visitatie. De cliënttevredenheid 
is bij Sprank hoog en dat geldt ook voor de 
medewerkerstevredenheid. Sprank heeft  
ook weer een HKZ-certificaat behaald,  
mooie resultaten.’ 

Inzicht 
Het kwaliteitsrapport heeft inzicht gegeven: 
•  Het is een uitgebreid rapport. Gedegen, 

compleet en leesbaar, met praktijkverhalen. 
Alles staat erin en alle onderwerpen worden 
geraakt. Bij een eerste lezing lijkt alles ‘goed’ 
te gaan, maar bij een tweede lezing ‘tussen 
de regels’ komen nuances naar boven. 
Het kwaliteitsrapport gaat vooral over de 
kwaliteit van zorg. Als tip wordt meegegeven 
dat kwaliteit ook kan gaan over bijvoorbeeld 
innovatie, ontwikkelingen en ICT.

•  Het is wel veel tekst, doordat het zo 
uitgebreid en beschrijvend is beschreven. 
Daardoor mist het de ‘emotie’. Die emotie is 
wel voelbaar in de verhalen van de cliënten. 
Het mag meer sprankelen. Geef vooral kleur, 
wees niet te bescheiden.

•  Als binnen thema’s wordt gerapporteerd, 
wordt het minder beschrijvend en geeft dat 
sneller de kern weer van wat er in een jaar 
gebeurd is, los van de reguliere zaken. 

•  De afwegingen en uitdagingen waar Sprank 
voor staat, worden herkend. 

•  Sprank maakt gebruik van veel methodieken. 
Dan is het voor de lezer wel zoeken naar de 
samenhang. Benoem de ‘paraplu’. 

•  De Presentiebenadering wordt onderzocht. 
Heeft deze Presentiebenadering 
toegevoegde waarde naast de methodieken 
die Sprank in de zorg al gebruikt en haar 
christelijke visie op zorg? Tip: bedenk ‘Goed 
is ook goed genoeg’.

•  Tevredenheidsonderzoeken: Pergamijn heeft 
juist gekozen om dit zelf te organiseren met 
de ‘dit vind ik ervan’-methodiek. Dat is een 
cyclische wijze van tevredenheidsonderzoek. 
Goede ervaringen tot nu toe, men gaat echt 
in gesprek met de cliënt en daar gaat het om. 
Het trekken van organisatiebrede conclusies 
is nog niet altijd mogelijk. 

Onder de indruk
•  De christelijke identiteit is iets wat iedereen 

bij Sprank bij de start meeneemt en dat 
verbindt. Men moet iets omarmen voordat 
men begint, dat is mooi.

•  Het feit dat een geestelijk verzorger nu pas is 
aangesteld. Dit wordt uitgelegd. De cliënten 
zijn lid van kerken en maken deel uit van 
aldaar georganiseerde kringen. Inclusie is 
de werkwijze. De geestelijk verzorger zal 
voor Sprank bijvoorbeeld sfeervieringen 
met Pasen en Kerst voorbereiden voor in de 
huizen. Daarnaast zal de geestelijk verzorger 
ondersteunen, bijvoorbeeld bij omgaan met 
rouw en verlies en andere zaken op gebied 
van geloofsbeleving. Maar ook rondom 
relaties, seksualiteit en identiteit kan de 
geestelijk verzorger ondersteunen als een 
begeleider handelingsverlegenheid ervaart.

Conclusies en geprioriteerde ontwikkelkansen
•  Zorgvisie: Uit het rapport blijkt niet wat de 

christelijke cultuur betekent in de uitwerking 
van de methodieken; hoe dat vertaald wordt 
in de dagelijkse zorg. In de teksten zou het 
mensbeeld meer terug kunnen komen, bij 
de verschillende methodes die gebruikt 
worden. Dat geeft een rijkere tekst. Wat 
betekent een christelijk visie; waar zie je dat 
in de uitwerking; hoe vertaal je de christelijke 
houding en ideeën naar de dagelijkse zorg?

•  Identiteit: Is de presentiebenadering niet juist 
al die christelijke visie? Tip: zet die visie nog 
meer voorop in alles wat Sprank doet.

•  Identiteit: De christelijke cultuur, het 
hooghouden van tradities uit het verleden; 
mooi, maar daar kan ook een verborgen 
kant aan zitten, namelijk: alles bedekken 
met de mantel der liefde, bijvoorbeeld bij 
het behandelen van klachten of het melden 
van incidenten. Dat zou naar voren kunnen 
komen als thema voor doorontwikkeling 
Sprank (positionering, grenzen stellen). 

•  Identiteit: de christelijke identiteit is een plus, 
maar kan ook een blokkade zijn. Sprank doet 
aan de voorkant aan selectie op een bepaalde 
achtergrond, mensen kiezen bewust om zich 
voor die achtergrond in te zetten in de zorg. 
Men neemt dus eigen normen en waarden 
mee, zowel de medewerkers als de ouders. 
Let erop dat dit persoonsgerichte zorg in de 
weg kan staan. 

•  Teamreflecties: Eerder waren teams bij 
Sprank niet gewend om te reflecteren en 
daar tijd voor in te plannen. Dat is inmiddels 
veranderd. Een aantal teams heeft dit nu 
een aantal jaar gedaan en kunnen nu een 
stapje verder/dieper met reflecteren. Het 
jaarplan speelt hier ook een belangrijke rol 
bij, ontstane doelen kunnen daar een plek in 
krijgen en op voortgang gevolgd worden. 

Afsluiting 
•  Sprank is een prachtige organisatie. 
•  Mooi om te lezen hoe Sprank omgaat met 

palliatieve zorg. 
•  Mooi om tijdens deze visitatie de praktijk te 

horen van wat theoretisch beschreven staat 
in het rapport.

•  Leren van elkaar is een motor voor verdere 
ontwikkeling. 
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Bijlage 1
Schets van Sprank

2020 2019 2018 2017

Wonen 436 437 406 396

Logeren 1 3 4 4

Dagbesteding 134 114 100 101

Ambulante zorg 54 65 80 88

Overzicht van het aantal cliënten Wlz, Wmo en Jeugdwet (Jw)

510 cliënten (31-12-2020) Wlz Wmo JW Totaal

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

420 16 0 436

Dagbesteding van Sprank 128 6 0 134

Logeren 1 0 0 1

Ambulant 
(incl. VPT en extern)

15 37 2 54

Volledige onderaanneming 
(geen zorg van Sprank)

0 5 0 5

Overzicht van het aantal medewerkers & verzuim 

Per 31 december 2020 2019 2018 2017

Aantal medewerkers 736 681 644 687

Aantal medewerkers FTE 405 380 343 300

Ziekteverzuim 8,4% 5,6% 6,1% 6,1%

Personeelsverloop 
(uitstroom medewerkers)

13,5% (92 
medewerkers)

15,5% (100 
medewerkers)

Personeelsverloop 
(instroom medewerkers)

21,6% (147 
medewerkers)

22% (142 
medewerkers)

 

Overzicht van het aantal vrijwilligers

2020 2019 2018 2017

Aantal vrijwilligers 650 659 677 731

 

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 woon- en 
dagbestedingslocaties. Dat doen we samen met familie en andere mensen 
die bij de cliënten horen. Sprank werkt samen met 650 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. 
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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.

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.

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.

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.

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 4  
Tabel meldingen incidenten cliënten

Incidenten Totaal in jaar 
2019

Totaal in jaar 
2020

Verschil 
in aantal

Verschil 
in % 

Agressie* 1065 1111 46 4

Gedragsproblemen 401 548 147 37

Subtotaal gedragsmatig 1466 1659

Andere medicatiefout 169 98 -71 -42

Medicatie vergeten 372 370 -2 -1

Medicatieveiligheid 139 149 10 7

Overige 247 194 -53 -21

Paraaf vergeten 172 115 -57 -33

Subtotaal medicatie 1099 926

Valincident 134 179 45 34

Epilepsie 32 35 3 9

Weglopen ** 40 40

Ongewenste intimiteiten 15 25 10 67

Seksualiteit 22 22 0 0

Verslikking / verstikking 16 16 0 0

Vervoer / verkeersdeelname 6 1 -5 -83 

Hulpmiddel (onjuist gebruik 
defect)

24 20 -4 -17

Vermissing 32 10 -22 -69

Vuur- / hitte-incidenten 9 14 5 56

Afzonderen 3 2 -1 -33

Middelengebruik 4 1 -3 -75

Totaal 2862 2950 88 3

 

*  Agressie cliënten onderling, 2019: 164, 2020: 195
**  Categorieën weglopen en vermissen zijn in 2020 van elkaar gescheiden

N.B. Nog niet alle knelpunten zijn opgelost ten tijde van het opstellen van de rapportage. Registratie vindt nog  
niet in alle situaties correct plaats. Gevolg is dat de aantallen een vertekend beeld geven van de werkelijkheid.  
Bij Sprank is blijvende aandacht voor bewustwording ten aanzien van het borgen van de vrijheid van de cliënt en 
het leveren van goede zorg. 2021 is een jaar waarin Sprank beleid en uitvoering van de Wzd zal doorontwikkelen.

Bijlage 3 - Toepassing onvrijwillige 
zorg periode juli-december 2020
Het aantal unieke cliënten op wie in periode juli – december 2020 de vorm van 
onvrijwillige zorg is toegepast.
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Vlasakkerstaete Hardenberg 
Vestigingsnummer: 000027740048 3 6 7 2 4 3 2 3 30

Elzenlaan Hardenberg 
Vestigingsnummer: 000027740021

3 2 1 1 1 8

Reysigerweg Zwolle 
Vestigingsnummer: 000027741869 3 1 1 1 6

Parelstaete Putten 
Vestigingsnummer: 27738930

1 1 2

Hart van Vathorst Amersfoort 
Vestigingsnummer: 000034283641

1 1

Ransuil Bedum 
Vestigingsnummer: 000027743292

1 1

Handpalm Berkel en Rodenrijs 
Vestigingsnummer: 000027742318

1 1 2

Steenuil Bedum 
Vestigingsnummer: 000027743284

1 1

Totaal Sprank 12 7 7 2 9 5 2 1 6 51
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In mei kookte de mobiele keuken van Defensie voor Vlasakkerstaete.

Hoe goed 
was de zorg die 
Sprank in 2020 

aan jou 
heeft gegeven?

Kwaliteitsrapport in gewone taal
maart 2021

 Cliëntversie  Cliëntversie Waarom dit verslag? 

In Nederland werken 

alle zorgaanbieders 

met een lijst van 

afspraken over wat 

goede zorg is. Goede 

zorg voor jou, voor de 

mensen die bij Sprank 

werken, jouw familie en de vrijwilligers. 

In dit verslag staat hoe goed Sprank zorg 

heeft gegeven in 2020. Hiermee kan de 

bestuurder van Sprank (Anne Westerduin) 

aan iedereen laten zien waar we trots op zijn 

en blij van worden. Elk jaar maakt Sprank een 

nieuw verslag. 

We noemen ook wat beter kan. En hoe we dit 

gaan verbeteren volgend jaar. 

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?

Sprank heeft aan verschillende mensen 

gevraagd hoe Sprank voor jullie zorgt. 

Bijvoorbeeld aan jullie familie, begeleiders 

en andere medewerkers. Ook aan een andere 

organisatie. Dit heeft Sprank opgeschreven 

in dit verslag 

Corona

2020 was een bijzonder jaar. Heel veel dingen 

gingen anders. Je kon niet meer naar je werk, 

niet op visite, niet naar de kerk of 

op vakantie. Sommige bewoners en 

begeleiders werden ziek. 

Gelukkig werd dat later in het jaar 

beter. Je kon weer aan het werk en 

ook weer naar familie. 

Samen met de begeleiding werden leuke 

dingen bedacht om te doen. Spelletjes, 

sporten, creatief bezig zijn en koken.

Ook waren er heel veel vrijwilligers, familie en 

buren die leuke dingen bedachten voor jullie. 
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cliënt

professional,
vrijwilliger

verwanten,
vrienden,

buurt, kerk

Het doel van onze zorg

Iedere cliënt…

• is geliefd en hoort bij God;
• verdient een veilige omgeving;
•  heeft een eigen plek in de buurt, 

kerk en samenleving;
• kan tot ontplooiing komen.

Zodat hij/zij ervaart…

• ik leef met God;
• ik voel me thuis;
• ik doe mee;
• ik ben van betekenis.

Het doel van Sprank 

is dat jij het leven

kunt leiden 

dat bij jou past!

Nog meer aandacht voor 
jouw relatie met God. 

Er is een geestelijk verzorger 

aangenomen bij Sprank; Marije 

Vermaas. Zij gaat materialen of filmpjes 

maken en spreekt hierover met de 

begeleiders. Jezus is ons voorbeeld! 

Dat blijft altijd belangrijk. 

Op alle locaties kunnen cliënten 

of verwanten zorginformatie 

meelezen in het ecd. 

(Als ze dat willen en mogen.) 

De begeleiders gaan meer leren over het 

geven van medische zorg. En als een 

bewoner gaat sterven, goed voor deze 

bewoner en de familie te zorgen. 

Rust op de woning. Minder wisselingen 

van begeleiders.

Wat is belangrijk voor 
goede zorg? 

1 Jouw zorgplan
In het zorgplan staat wat voor jou belangrijk 

is. Dit plan stellen we samen op. 1 keer per 

jaar is er een gesprek om te kijken of alles 

nog klopt. 

Al deze afspraken staan ook in de computer. 

In het elektronische cliëntendossier (ecd). 

In 2020 kon een aantal cliënten en verwanten 

al meekijken in het ecd. In 2021 wordt dit voor 

iedereen beschikbaar. 

2  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.

3  Jouw dromen
In 2020 vroegen we wat jouw 

dromen zijn. Wat wil je nog 

graag doen? Na corona gaan

we hiermee aan de slag. 

Elk jaar is er voor de 

zorgplanbespreking een 

gesprek over hoe jij het vindt gaan. 

4  Jij, je familie en je begeleider
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. 

Sprank gaat ook samenwerken met Stichting 

Profila Zorg. Een christelijke organisatie die 

ook voor mensen met een beperking zorgt. 

Door corona ging samenwerken op een 

andere manier. We hadden meer contact via 

de computer en de telefoon. Voor jullie was 

het lastig om je familie minder te zien. 

5 Jouw veiligheid
Bewoners zijn blij met de veilige, christelijke 

sfeer op de woning.

Meer bewoners hebben medische zorg 

nodig. Daar is meer aandacht voor nodig. 

De begeleiders kunnen dan goed voor jullie 

blijven zorgen. 

Het goed uitdelen van 

medicijnen is ook heel 

belangrijk! 

6 Jouw begeleiders
Sprank heeft aandacht voor de medewerkers. 

Zij doen belangrijk werk. Als zij gezond en 

tevreden zijn, kunnen zij goed voor

jou zorgen. 

De begeleiders vertelden 

dat ze het erg fijn vinden 

voor Sprank te werken. 

De begeleiders geven aan 

het erg fijn te vinden voor 

Sprank te werken. 

Wat gaan we 
beter doen 

in 2021?

Wat gaan we 
beter doen 

Wat gaan we 
beter doen 

Wat gaan we Wat gaan we 
beter doen 



Postbus 1222  |  8001 BE Zwolle

t 088 - 007 07 00  |  e  info@stichtingsprank.nl

i  www.stichtingsprank.nl


