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Ze weet de datum nog precies: op 
7 september 2020 kwam Engelina den 
Braver bij Sprank wonen. “Ik leef in een 
roze wolk,” zegt ze vol enthousiasme.

Dolblij is ze met haar ‘huisje’, zoals ze het 
noemt: het appartement in De Handpalm 
in Berkel en Rodenrijs. “Alle lof voor mijn 
zus Dina, die het helemaal heeft ingericht. 
Ik ben supertrots dat ik bij Sprank woon.” 
Haar vader vond dat Engelina thuis in 
coronatijd vereenzaamde, vertelt ze. Nu ze 
op De Handpalm woont en daar ook drie 
ochtenden per week dagbesteding heeft, 
geniet ze van de mensen om haar heen: “Het 
is supergezellig hier met de bewoners! Ook de 
begeleiders zijn allemaal aardig. Ik heb hier al 
Kerst gevierd, Oudjaar en Pasen. Het is heel 
fijn om samen te vieren.” 

Taartj es
Engelina is blij dat ze bij Sprank niet hoeft 
te knokken, maar ‘gewoon Engelina’ kan 
zijn. “Ook op de dagbesteding is het – hoe 
zeg ik dat? – niet dwingend. Ik heb mijn 
eigen tafeltj e, ik hoef niks, mag daar dan 
koffiedrinken en een beetj e kletsen en 
woordzoekers maken. En als ik wel wat werk, 
dan help ik bijvoorbeeld met taartj es maken 
en boodschappen opbergen.”

Veilig
Op de groep heeft Engelina net als de 
andere bewoners corveetaken. Haar 
lievelingsklusje is schoonmaken. Hoewel ze 
houdt van gezelligheid is ze ook graag in haar 
appartement: “Lekker een beetj e rommelen 
in mijn huisje.” Kokkerellen is een van haar 
hobby’s. “Ik kan heel goed koken. Mijn 
succesrecept? Gehakballetj es; mijn vader is er 
dol op.” Verder geniet ze van de grote tuin van 
De Handpalm. Maar het fijnste vindt ze toch 
dat ze op De Handpalm helemaal zichzelf mag 
zijn. “Ik voel me hier veilig.”

 ‘  Ik leef ‘  Ik leef
iin eenn een
rozeroze
wolk’ wolk’ 

Engelina Engelina 
den Braver den Braver 
kwam in 2020 kwam in 2020 
bij Sprank bij Sprank 
wonen. wonen. 

‘  Lekker een 
 beetje rommelen 
 in mijn huisje.’

Engelina en begeleider Connie 

In 2020 lag het accent bij Sprank op verbinden. 
Wat we begin van 2020 nog niet konden weten, 
was dat de onderlinge betrokkenheid nog 
belangrijker werd in de coronatijd: we hebben 
meer dan ooit gezien dat de onderlinge verbinding 
voorwaarde is om ons werk goed te kunnen doen. 
Met de opgelegde maatregelen was de onderlinge 
verbinding er niet automatisch. Het digitaal 
werken heeft ook bij Sprank een enorme 
boost gekregen. 
Sinds we in 2020 met het coronavirus te maken 
hebben, ging in eerste instantie alle aandacht 
naar de fysieke gezondheid van onze cliënten. 
Gaandeweg het jaar 2020 werd helder dat het 
mentale welzijn van cliënten net zo belangrijk is 
om te kunnen spreken van een betekenisvol leven. 
In een tijd van onzekerheid hebben we gezien 
hoe mooi het is dat we als Sprank zo’n duidelijk 
fundament hebben: onze christelijke identiteit. 
Op basis van die grondslag werd er meer gewerkt 
en gedaan dan formeel van medewerkers 
gevraagd kon worden. Ook van de cliënten werd 
er bijzonder veel flexibiliteit verwacht. 
Terugkijkend op dit bijzondere jaar kunnen 
we stellen dat, mede dankzij de onderlinge 
verbondenheid, Sprank de crisis goed 
heeft doorstaan.

Samen zijn we Sprank!

Onderlinge
verbondenheid

Voorwoord

De volledige jaarrekening, het bestuursverslag 
en kwaliteitsrapport van 2020 zijn te lezen op 
stichtingsprank.nl/jaarbericht2020

Anne 
Westerduin 
de Jong
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Afscheid 
Ambulant
Onze ambulante begeleiders 
hebben altijd met veel 
betrokkenheid en passie 
mensen begeleid bij hun 
dagelijkse leven. Bovendien 
hebben ze vaak “meer dan 
het gewone” gedaan voor 
de cliënten. Toch is in 2020 
besloten om de ambulante 
begeleiding in 2021 af te 
bouwen en uiteindelijk te 
stoppen. Met deze keuze 
kunnen we als Sprank focussen 
op de kern van ons werk: zorg 
en begeleiding vanuit de Wlz en 
de zorgvraag die daarbij hoort. 
In de komende jaren zal die 
meer van ons vragen. 
De zorgvraag wordt complexer 
door ouder wordende cliënten
en een toename van 
psychiatrische problematiek. 
Het stoppen heeft natuurlijk een 
grote impact op onze cliënten. 
Gelukkig krijgen inmiddels de 
meeste mensen ambulante zorg 
bij een andere zorgaanbieder. 

Welkom ’t Skûtsje
’t Skûtsje (spreek uit ’t Skoetsje, betekenis: 
‘t Schuitj e) in Drachten is een protestants-
christelijk huis waar mensen met een verstandelijke 
beperking onder begeleiding zelfstandig wonen. 
’t Skûtsje is zeventien jaar geleden opgezet door 
een enthousiaste groep ouders. In de afgelopen 
jaren is er contact met Sprank ontstaan en heeft 
het bestuur van ’t Skûtsje Sprank benaderd om te 
gaan samenwerken. In het overgangsjaar 2020 zijn 
medewerkers en bewoners van ’t Skûtsje stap voor 
stap toegegroeid naar de nieuwe situatie om een 
Sprank-locatie te worden. Het doel: dat ‘t Skûtsje 
in 2021 officieel bij Sprank zal gaan horen!

Nieuwe huisvesting 
Hoogeveen
In het afgelopen jaar is een belangrijke stap 
gezet naar een nieuwe locatie in Hoogeveen 
in samenwerking met Profila Zorggroep. 
De bewoners die nu aan het Schutsplein wonen, 
kunnen uitkijken naar een prachtig nieuwe locatie 
aan de Eisenhowerstraat. Dicht bij het station en 
met veel ruimte rondom het pand. In 2021 wordt 
gestart met de bouw. De nieuwe locatie is straks 
een thuis voor 26 mensen met een beperking. Er is 
nog een aantal appartementen beschikbaar!

Ja, 2020 was een moeilijk 
jaar. Maar corona heeft ook 
mooie dingen gebracht. 
Zoals op De Lichtboei in 
Hardenberg. De bewoners 
van de groep Pinksterbloem 
waren het niet gewend om 
de hele dag bij elkaar te zijn. 
Dus zij bedachten een plan: 
met elkaar een schilderij 
maken. Daardoor veranderde 
de sfeer enorm. De bewoners 
verveelden zich niet langer en 
hadden een goede afleiding. 

Ze raakten aan de praat en 
leerden elkaar beter kennen. 
De bewoners ondernemen 
nu vaker activiteiten, als een 
soort gezin. Zoals op zondag 
de digitale kerkdienst volgen in 
de huiskamer. 
“Eerst voelde ik 
me niet zo thuis 
op de groep, 
maar sinds de 
lockdown is 
het gezellig!” 
vertelt een van 

de bewoners. De schilderwerken 
zijn op de locatie tentoongesteld. 
En er worden zelfs al plannen 
ontwikkeld om buiten het pand 
te gaan exposeren …

HKZ-Certificaat
Het kwaliteitssysteem is in 
2020 in een uitgebreide externe 
audit getoetst. Sprank mag de 
komende drie jaar, wanneer 
er in de tussentijdse audits 
geen grote tekortkomingen 
zijn, het HKZ-certificaat blijven 
voeren! Er zijn onder andere 
gesprekken gevoerd met 
begeleiders, verwanten en 
cliënten. De externe auditoren 
gaven aan: “Alles wat ertoe
doet, is terug te vinden in 
de organisatie.” Een mooi 
compliment aan alle collega’s!

Schilderend de lockdown door

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

“Het begon met één cliënt, die positief getest  
werd. Hij was gedeeltelijk verlamd, had epilepsie 
en geen goede conditie. Een paar dagen laten  
werd zijn buurvrouw ziek. Zij had astma,  
diabetes en overgewicht. Ze werden echt heel 
erg ziek. Als collega’s op deze afdeling gewerkt 
hadden, moesten zij daar blijven werken.  
Wij mochten niet op andere afdelingen komen  
en er kwamen geen nieuwe collega’s bij ons.  
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. Achteraf allemaal maar goed ook, 
anders was ons hele team misschien wel positief 
getest en hadden we thuis moeten blijven.”

Hoe beperkte je het risico om anderen  
te besmetten? 
“Wij gingen als team meteen na onze dienst 

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.”

Sprank heeft te maken met steeds ouder 
wordende cliënten. Dit betekent dat er 
steeds meer zorg nodig zal zijn. Daarom is 
deskundigheidsbevordering noodzakelijk 
op het terrein van verpleegkundige en 
palliatieve zorg.

In 2019 was 24% van het aantal wooncliënten 
vijftig jaar of ouder. De verwachting is dat 
dit aandeel over tien jaar is toegenomen 
naar 46%. 
Door de corona-uitbraak is nog duidelijker 
geworden hoe belangrijk het is dat er 
bij Sprank begeleiders werken met 
verpleegkundige deskundigheid.Bij 
Sprank vinden we het essentieel dat we 
die deskundigheid zelf in huis hebben. 
Want daardoor kunnen onze cliënten de 

verpleegkundige zorg krijgen van hun eigen 
begeleiders met wie ze vertrouwd zijn. 
Daarnaast kan de behoefte aan zorg in een 
vroeger stadium gesignaleerd worden. 

Sprank is eind 2019 al gestart met een 
coördinerend team verpleegkundigen (ctv). 
In 2020 is onder andere gewerkt aan de 
borging van de verpleegkundige zorg in  
de organisatie.

•  Het ctv zal in 2021 binnen Sprank een 
 nog duidelijker gezicht krijgen. 
•  De verpleegkundige zorg zal  

nog professioneler worden,  
door het structureel aanbieden  
van verpleegkundige scholing  
en klinische lessen.

Sprank wil verpleegkundige deskundigheid bevorderen

Begeleider Martine de Jong werkte onbeschermd:
naar huis. Mijn man werkte thuis en wij zagen 
geen familie of vrienden. We deden ook geen 
boodschappen. Zo hebben we een verdere 
uitbraak weten te voorkomen. Ik denk dat we  
het niet beter dan zo hadden kunnen doen.”

En toen moest een bewoner naar het ziekenhuis.
“Een bewoner werd steeds zieker en hij moest 
naar het ziekenhuis. Gelukkig mocht zijn moeder 
wel bij hem zijn. Hij overleed een week na de 
ziekenhuisopname. We hebben geen afscheid 
kunnen nemen en mochten ook niet bij de 
begrafenis zijn. We hebben 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. In een ziekenhuis 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 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. Heel bijzonder vind ik hoeveel 
sterker we als team zijn geworden. We hebben 
onze ervaringen uitgewisseld met de andere 
Sprank-locaties en dat was ook onze tip: deel je 
ervaringen, we kunnen allemaal van elkaar leren.”
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Onze zorg en 
begeleiding 
in 2020

Aantal 

medewerkers

Aantal 

medewerkers 

FTE

Ziekteverzuim 

in procenten (zie kader 

‘Gezond en vitaal werken’)

2020
405

2019
380

2020
8,4%

2019
5,6%

Medewerkers

Aantal bewoners Aantal logees

Aantal mensen op de 

dagbesteding

Aantal mensen met 

ambulante zorg

2020
436

2020
1

2019
3

2020
134

2019
114

2020
54

2019
65

Cliënten

Vrijwilligers

Aantal

Vrijwilligers 

2020
650

2019
659

Het verzuimcijfer van Sprank in 
2020 is 8,4% en ligt hoger dan het 
branchegemiddelde (6,8%). Dit hoge 
percentage komt onder andere door 
corona, psychische klachten door 
persoonlijke omstandigheden en 
psychosociale arbeidsbelasting door 
een hoge ervaren werkdruk. 

Daarom is dit erg belangrijk in 2021:
• Verzuimbegeleiding
•  Verbeterpunten uit het 

medewerkersonderzoek
•  Project Wendbaar aan het Werk. 

We maken visie en beleid op 
duurzame inzetbaarheid. Met als 
resultaat: praktische regelingen en 
interventies, zodat medewerkers 
duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Bedrijfslasten

Resultaat

Afschrijvingen op materiële 

en immateriële activa

Overige 

bedrijfskosten

Totaal

Totaal

2020: € 32.701.447

2020: € 7.451.128

2019: € 7.413.752

2020: € 1.028.589

2019: € 1.011.935

2020: € 31.613.715

2019: € 28.744.105

2019: € 29.404.100

Resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering

2020: € 981.873 

2019: € 546.185

Personeelskosten

2020: € 23.133.998

2019: € 20.318.418

Bedrijfsopbrengsten 

minus bedrijfslasten

2020: € 1.087.732

2019: € 659.995

Opbrengsten 

zorgprestaties

2020: € 31.726.893

2019: € 28.644.714

Financiële baten 

en lasten

2020: € -105.859

2019: € -113.810

Overige 

bedrijfsopbrengsten

2020: € 974.554

2019: € 759.386

Bedrijfsopbrengsten

Sprank is door Effectory 
uitgeroepen tot beste werkgever 
in de gehandicaptenzorg 2021! 
Medewerkers geven Sprank 
een 8 en zijn 
vooral trots op 
de christelijke 
identiteit en de 
cliëntgericht- 
heid. 

Gezond en vitaal werken 

Werkgever van het jaar 

2019
437

‘Medewerkers 
 zijn trots
 op de christelijke 
 identiteit 
 en de 
 cliëntgerichtheid.’

2020
736

2019
681
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Hoe krijgt het geloof een plek bij Sprank? In 
2020 is onderzoek gedaan naar de christelijke 
identiteit binnen de organisatie. Coördinerend 
begeleider van locatie De Briljant, Gea Batema 
is lid van de werkgroep Identiteit van Sprank.
“Wij hebben in kaart gebracht welke geloofs-
vormen we bij Sprank gebruiken.” De uitkomst 
daarvan was verrassend en daagde uit. 

De werkgroep hield maar liefst zestig interviews 
met cliënten, begeleiders en verwanten. Margreet 
van Buuren, voorzitter van de werkgroep identiteit 
vertelt: “Daaruit kwam naar voren dat samen het 
geloof beleven heel belangrijk is voor cliënten, 
verwanten en begeleiders. 
En dat geloofsoverdracht vooral plaatsvindt met 
woorden. Woord en gebed zijn ook heel belangrijk. 
Maar cliënten hebben er baat bij als het geloof ook 
visueel gemaakt wordt met beelden, met voelen, 
ruiken of zien. Omdat onze cliënten dat vaak beter 
begrijpen en vasthouden.” 

Vieren
Tijdens de Sprank-dagen voor medewerkers in 
januari 2020 is hier door een informatiestand met 
verschillende materialen en tijdens een workshop 
aandacht aan besteed. Daarnaast hebben alle 
woonlocaties de Sprank-kalender ontvangen, met 
aandacht voor seizoenen, christelijke feestdagen 
en andere hoogtepunten in het jaar. 
Gea: “In de Bijbel lezen we dat God opdracht geeft 
om mijlpalen te vieren. De kalender geeft 
hiervoor tips en creatieve inspiratie 
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 medebewoner/
persoonlijk begeleider. 

Geloof zichtbaar makenGeloof zichtbaar maken

Bijbelverhaal: kijktafels, bijbelverhaal 
uitbeelden in knutsel, tekening, naspelen, 
namaken met lego, Playmobil, bijbelfiguren op 
flanelbord, bijbeltekst met krijtstift ophangen 
om samen te leren, in het bijbelverhaal de 
naam van de bewoner noemen, muziek, 
samen zingen, vieren met ballonnen.

Nabijheid: aanraking, troosten, knuffels, 
een zalfj e aanbrengen (= aanraking, tijd 
en aandacht)

Rituelen bij overlijden: verdrietkoffer met 
materialen, herinneringskastj e, levensboek, 
de overledene aanraken, 
iets meegeven in de kist, een 
kaars aansteken bij de foto, 
rouwtafel, een rouwdeken 
gemaakt van de kleding van de 
overledene, uitdragen uit huis 
(ook aandacht voor de dood 
van huisdieren).

Om de identiteit nog meer te verankeren in de 
organisatie, is Marije Vermaas (37) aangetrokken 
als geestelijk verzorger. Zij zal Sprank helpen om de 
aandacht voor het geloof nog concreter te maken. 
“Ik neem de geestelijke zorg niet van de begeleiders 
of van de kerken over, maar stimuleer en ondersteun 
hen met tools die bij kunnen dragen aan een levend 
geloof van cliënten.” Marije gaat zich bezighouden 
met zingeving, geloofsbeleving, rouwverwerking 
en ethiek.

Marije Vermaas wil begeleiders ondersteuning 
bieden als zij (of bewoners) te maken hebben met 
bijvoorbeeld verlies. Ze kunnen bij haar terecht 
met vragen of een luisterend oor. “Samen met 
de werkgroep Palliatieve zorg werk ik ook aan 
een overzicht van materialen die begeleiders 
helpen rouw vorm te geven.” Ze wil hen 
eveneens inspireren in hun eigen geloofsleven 
en ondersteunen bij geloofsoverdracht. 

“Zodat cliënten het geloof niet 
alleen horen, maar ook gaan zien en 
ervaren.” Begeleiders hebben in hun 
werk vaak te maken met ethische 
zaken, zoals vragen rondom 
palliatieve zorg, vaccinatie of 
seksualiteit: wat doe je 
als de mening of het 
geloof van de cliënt of 
verwant indruist tegen 
je eigen opvattingen? 
Marije Vermaas: 
“Ik geef geen 
oplossingen, wel 
handreikingen.”

Geestelijk verzorger 
Marije Vermaas wil 
luisteren, inspireren en 
handreikingen bieden

Geloof zien, ruiken, proeven en voelen

10 

Met deze 7 gebieden van geestelijke 
verzorging gaat Marije aan de slag 
bij Sprank: 

1     Palliatieve zorg: beleid over 
laatste fase, begeleiding team 
bij ziekte en overlijden

2     Verbinden: met kerken en 
organisaties 

3     Vieren: mijlpalen markeren, 
christelijke feesten

4    Identiteit

5     Rouw en verlies: Begeleiding 
team als cliënt te maken krijgt met 
verlies van dromen, afnemende 
gezondheid, verlies van 
huisdieren of dierbaren.

6     Scholing: rond zingeving 
en geloof 

7    Ethiek

7

65

4

3

2

1

A
ls het vakantie is kun je op reis gaan, logeren of leuke uitstapjes maken. Maar er zijn ook kinderen die op reis moeten, omdat hun thuisland niet veilig is. Die kunnen we helpen, net zoals de Samaritaan de gewonde man hielp. Dit gaan we doen door een koffer in te pakken voor die kinderen. Verzamel een schoenendoos. Deze kun je samen versieren. Vind een goede plek voor een kijktafel. Zet de versierde schoenendoos hier neer. Op www.schoenendoosactie.nl kun je een inpaklijst vinden. Print deze uit en hang deze op bij de schoenendoos. Iedereen kan één ding van de lijst kopen en in de schoenendoos stoppen. Je kunt dit ook samen doen. Misschien wil je ook een kaartje of tekening maken. Alle informatie over het versturen vind je op de website van de Actie Schoenendoos. 

De vakantie

Ik ga op 
reis en ik 
neem mee…

THEMA

God, wat fijn dat wij 
vakantie hebben. We 
kijken ernaar uit om 
leuke dingen te doen 
en misschien zelfs wel 
op reis te gaan. We 
willen ook stilstaan 
bij alle mensen die niet 
op vakantie kunnen. We 
bidden voor de kinderen 
die ver moeten reizen, 
omdat er oorlog is. Wilt U 
ons helpen om net als de 
Samaritaan te zijn, die 
op reis was en toch tijd 
maakte voor de gewonde 
man. Amen. 

Luister samen op YouTube 

Op REIS (Christelijke  
kinderboekenma�nd 2019)

Wat moet jij altijd bij 
je heb�en als je op 

reis bent?

Sla om voor: ONDErweg tERug naAR… Huis

LucAS 10:25-36

Onderweg naar…

ga op 
en ik 
g pp

m mee…

THEMA

Sla om voo

B
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Wouter voelde zich extra beperkt:

‘Ze hebben er bij Sprank 
veel van geleerd’
“Opeens mocht je niets meer. Mijn leven 
bestond in het voorjaar van 2020 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 voelt het zo.”

“Andere mensen konden 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 en heel goed anderhalve meter 
afstand kan houden.” 
Anderzijds had Wouter ook wel begrip voor 
de maatregelen van de eerste golf, vertelt 
hij. “Niemand had zoiets natuurlijk eerder 
meegemaakt.”

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.

Spuiten
“Sprank heeft veel geleerd van de eerste 
golf. Je kan corona niet ten koste van 
alles voorkomen. Ik vind het wel moeilijk 
dat het nu al zo lang duurt.” En dan 
schouderophalend: “We zullen het moeten 
uitzitten, totdat die spuiten gezet worden.”

Cherida vond de lockdown niet zo’n probleem:

‘Ik kon me goed 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 en is lid 
van de cliëntenraad van Sprank.

Cherida werkt vier dagen per week in de 
horeca, die tijdens de eerste lockdown moest 
sluiten. Cherida zat opeens thuis. “Ik vond 
de lockdown eigenlijk geen probleem. Als er 
dagbesteding op de groep was, deed ik vaak 
een uurtje mee. Maar meestal was ik op mijn 
kamer aan het knutselen. Dat doe ik heel 
graag. En ik mocht kranten blijven lopen,  
dus zo kwam ik toch buiten.

Het vervelende vond ik wel dat ik niet 
zelf naar de winkel mocht, vooral als de 
begeleiding het verkeerde voor me kocht.  
In het begin ging ik nog regelmatig naar 
familie, maar daar ben ik later wel veel 
voorzichtiger in geworden.” 
De horeca ging al snel over op afhalen en 
bezorging. Sindsdien is Cherida 
weer volop aan het werk. 

“Als ik terugkijk op 
2020, dan denk ik: 
wat hebben we 
eigenlijk weinig 
gedaan: geen 
dagjes weg, geen 
vakantie en niet 
gezellig shoppen 
met mijn vriend. 
Maar verder heb ik 
van de maatregelen 
niet zoveel last gehad. 
Ik kon ’s morgens zonder 
haast opstaan en kon iedere 
dag lekker mijn eigen gang gaan.”

Beleid 
leefstijl 

Protocol 
seksueel misbruik 

Visie en beleid 
Wet zorg en dwang

Medicatieprotocol 

Visie op 
zorgveiligheid

Traumabegeleiding 
cliënten 

Beleid en protocol: 
omgaan met 

agressie cliënten 

Besluit stoppen en 
overdragen ambulante 

begeleiding

De ondernemingsraad bestond in 2020 uit: 

Van links naar rechts: 
Lieuwe Boonstra, Cherida Garconius, Jan Haaijer, 
Froukje Pool, Wouter Heek, Albertheke Brand, 
Jan Schreuder, Wilma Pruim.

De cliëntenraad (cr) bestaat uit verwanten en cliënten. Voordat de raad van bestuur een 
definitief besluit neemt, wordt de cr betrokken. De cr kijkt dan mee en geeft advies met 
als uitgangspunt het belang van de cliënt. De cliëntenraad heeft in 2020 zeven keer 
vergaderd (op het hoofdkantoor en digitaal).

Naast het jaarlijkse jaarplan en begroting is onder andere over de onderstaande 
onderwerpen advies of instemming (na 1 juli 2020) uitgebracht: 

De cr is ook betrokken geweest bij de benoeming van: lid raad van toezicht, 
Wzd-functionaris, arts en geestelijk verzorger. Een van de leden van de cr neemt 
deel aan de werkgroep Actualisering beleid over seksualiteit & relaties.

Cliëntenraad



*De or had ook contact met de betrokken medewerkers.
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Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (or) vertegenwoordigt de medewerkers. 
In 2020 kon de or van start met de vernieuwing van de 
medezeggenschap. Bijna alle Sprank-locaties hebben nu een 
aandachtsfunctionaris. Deze aandachtsfunctionarissen zijn 
aanspreekpunt voor de or voor hun locatie. Ook deed de or een oproep 
voor flex or-leden. Dit is een lid voor een korte periode. Voor zowel de 
functie van flexlid als de aandachtsfunctionaris was veel animo.

De or en raad van bestuur spreken elkaar maandelijks tijdens een 
overleg of voortgangsvergadering. De or gaf in 2020 onder andere 
instemming en/of advies aan de raad van bestuur over: 

Stoppen en overdragen 
ambulante begeleiding. *

Beleid 
studenten

Verzuimbeleid en 
arbobeleid

Traumaprotocol Nieuwe manier 
van melden en 

visie/missie op 
zorgveiligheid

Borgen Identiteit/
aansluitende 

geloofsvormen

Begroting en 
jaarplan 2021

Johan 

de Groot

Miranda 

van den Hof

Anne Jan 

ter Veen

Fred 

Toebes 

Roeline 

Wildeboer

Jolanda 

van Mill

De ondernemingsraad bestond in 2020 uit: 

‘Nabijheid is in ons ‘Nabijheid is in ons 
werk heel belangrijk’werk heel belangrijk’

 Gedragsdeskundige Pieternel Bredemeijer: 

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

Sinds maart 2020 mochten een aantal 
maanden geen bezoekers en dus ook geen 
gedragsdeskundigen op de locaties van Sprank 
komen. Ingrijpend, maar toen nodig om de cliënten 
te beschermen voor het coronavirus. 

Waar liepen gedragsdeskundigen tegenaan? 
“Nabijheid is voor ons werk heel belangrijk. Nu 
waren we vooral aangewezen op rapportages, 
telefonisch contact en vergaderingen via Teams. 
Dat ging heel goed, maar je ervoer wel afstand. 
We konden niet zelf observeren hoe de cliënten 
reageerden op ingrijpende maatregelen.”

Wat heeft jullie in deze nieuwe situatie verrast? 
“Begeleiders en gedragsdeskundigen namen meer 
initiatief om gericht met elkaar te overleggen 
tijdens vooraf geplande meetings. Ook verrassend 
vonden we dat sommige cliënten baat hadden bij 
de lockdown. Ze hoefden niet weg, er kwam geen 
bezoek en er was dus ook geen onrust. Overigens 
waren er natuurlijk veel cliënten die er wel onder 
leden dat ze hun verwanten niet zagen.”

Wat hebben we geleerd in deze periode? 
“Ik vind het knap hoe begeleiders de taken van elkaar 
over hebben gepakt en meer uren hebben gedraaid.

We hebben bewezen dat we heel flexibel kunnen zijn 
én dat vergaderen via Teams heel efficiënt gaat. 
Ook zagen we dat het voor sommige cliënten goed 
was dat de dagbesteding plaatsvond op de woning 
en dat het tempo laag lag. We gaan kijken of we 
meer eigen dagbesteding kunnen openen. Toen de 
meeste dagbestedingslocaties in september weer 
opengingen, ontstond er weer onrust; de cliënten 
moesten weer wennen aan het normale leven.”

Hoe verliep de communicatie met verwanten?
“Begeleiders hebben ouders regelmatig gesproken: 
‘hoe gaat Sprank om met de maatregelen van de 
overheid en hoe is de situatie op de woning?’ 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. We 
merkten 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.”

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

Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8001 BE Zwolle

T 088 007 0700
E info@stichtingsprank.nl
W www.stichtingsprank.nl

Meer informatie
De volledige jaarrekening, het 
bestuursverslag en kwaliteitsrapport 
van 2020 vind je op 
stichtingsprank.nl/jaarbericht2020
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Sprankelende mensen aan het woord

‘Ik ben veel 
zelfstandiger 

geworden. Ik ga 
zelf wandelen en 

boodschappen 
doen. Dat deed ik 
niet toen ik nog 
thuis woonde.’

Marijn, bewoner 
Buitenhorst in Haren

‘Onze dochter Marjanne voelde zich niet zo thuis 
in haar groep. Van Sprank mocht ze meedraaien 

met een andere groep. Ik vond Sprank hierin  
heel meedenkend en begripvol.’

Moeder van Marjanne, locatie Urk in Bunschoten

‘We spraken regelmatig met 
de sectormanager over de 

corona maatregelen. 
Gelukkig is er steeds 

overeenstemming geweest 
tussen de ouders en Sprank. 
En een bezoekverbod wilden 

we geen van allen meer.’
Voorzitter van de oudervereniging 

de Tamarisk in Zuidhorn en 
vader van Lex

‘Straks ga ik aardappels 
snijden in de keuken. 

Dat vind ik leuk omdat 
iedereen dan vanavond 

weer eten heeft.’
Willemijn, deelnemer op 

dagbesteding Robijn, Hardenberg

‘De begeleiders zijn lief en 
behulpzaam, als er wat is, zijn 

ze er voor je.’
Gré, bewoner Stadssingel in Assen


