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Voorwoord raad van bestuur 

 

Het gekozen jaarthema 2020 legde het accent op verbinden, een van de drie werkwoorden van het 

meerjarenbeleid. 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, bleek de verleiding aanwezig vooral te 

denken in risico’s en beperkingen om de fysieke gezondheid van onze cliënten te kunnen waarborgen.  

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. De 

zorgbonus vanuit de overheid was dan ook terecht, als symbool van de waardering, eigenlijk niet geld 

uit te drukken.  

In de zomer van 2020 hebben we de eerste coronagolf geëvalueerd met verschillende disciplines uit 

de organisatie en met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Het droeg ertoe bij dat we in 

september 2020 goed voorbereid aan de hand van de geactualiseerde protocollen, de tweede 

coronagolf ingingen. Terugkijkend op het bijzondere jaar kunnen we stellen dat mede dankzij de 

onderlinge verbondenheid Sprank de crisis goed heeft doorstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolle, februari 2021 

Drs. Anne Westerduin de Jong, MBA 

Raad van bestuur 
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1. Uitgangspunten voor de verslaglegging 

 

In dit bestuursverslag legt Stichting Sprank (hierna Sprank) verantwoording af over het in het 

verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale) in dat jaar geleverde prestaties. Deze 

jaarverantwoording is gebonden aan een aantal voorgeschreven onderwerpen die in elk geval dienen 

te worden toegelicht. Verdere inhoud, vorm en lengte en lay-out is aan Sprank zelf. De 

jaarverantwoording bestaat uit drie onderdelen: 

 

 Het bestuursverslag 

 De jaarrekening 

 De kwantitatieve gegevens (DigiMV) 

 

In het bestuursverslag is gestreefd naar volledige betrouwbaarheid. De beperkingen hierin zijn 

gelegen in een eventueel verschil van interpretatie tussen schrijver en lezer en het gegeven dat een 

verslag nooit 100% dekkend kan zijn. Uitgangspunt bij de verslaglegging is echter altijd geweest, het 

op een betrouwbare wijze verslag doen van de ontwikkelingen en activiteiten in 2020. Alles zoveel 

mogelijk in relatie tot het primair proces: zorg, ondersteuning en begeleiding van de cliënten bij 

Sprank.  

 

 

 

2. Profiel van de organisatie 

 

In dit hoofdstuk worden, voor een juiste interpretatie van het bestuursverslag, een aantal 

kerngegevens van de organisatie verstrekt.  

Het betreft een beschrijving van onder meer de rechtspersoon Sprank, het type zorg dat verleend 

wordt, de cliëntgroepen in het werkgebied, de organisatiecapaciteit en de gegevens over 

personeelsformatie en omzet. 

 

 

 

2.1. Algemene identificatiegegevens  

 

Sprank is een christelijke zorgorganisatie en biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen 

met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking. 

 

Bezoekadres:    Hanzelaan 334, 8017 JL Zwolle 

Postadres:    Postbus 1222, 8001 BE Zwolle 

Telefoon:    088-0070700 

KvK nummer:    41188061 

E-mailadres:    info@stichtingsprank.nl 

Internetpagina:   www.stichtingsprank.nl 

Juridische rechtsvorm:  Sprank is een stichting en is opgenomen in het handelsregister. 

http://www.stichtingsprank.nl/
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2.2. Structuur van de organisatie  

Sprank kent als bestuursorganen een raad van toezicht en een raad van bestuur. De interne 

organisatiestructuur is vertaald in het organogram. 

2.3. Kerngegevens 

 

Sprank geeft zorg en ondersteuning aan ruim 500 mensen met een verstandelijke beperking. Deze 

zorg en ondersteuning wordt gegeven op woon- en dagbestedingslocaties, en bij mensen thuis.  

 

2.4. Kernactiviteiten 

 

Sprank heeft toelatingen voor de vg-sector (verstandelijk gehandicaptenzorg). De aard van de 

activiteit is gehandicaptenzorg. Sprank is een christelijke zorgorganisatie en biedt zorg, begeleiding en 

ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking en 

autisme. Sprank zorgt, ondersteunt en begeleidt in 20 gemeenten in Nederland op woonlocaties, 

dagbesteding en bij mensen thuis. 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. 

 

2.5. Geografische gebieden, afnemers en leveranciers  

 

Het werkgebied van Sprank omvat 30 woonlocaties en 8 dagbestedingslocaties in Nederland.  
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2.6. Producten en diensten 

 

Het productaanbod bestaat uit verblijf tot en met 24 uurszorg, ambulante (gezins-) begeleiding en 

dagbesteding. De zorg wordt gefinancierd uit de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet (Jw).  

  2020 2019 2018 2017 2016 

Wonen 436 437 406 396 393 

Wonen (logeren) 1 3 4 4 50 

Dagbesteding 134 114 100 101 84 

Ambulante zorg 54 65 80 88 67 

 

 

Overzicht van het aantal cliënten Wlz, Wmo en 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 extern) 15 37 2 54 

Volledig onderaanneming (geen zorg van Sprank) 0 5 0 5 

 

 

 

2.7. Personele bezetting en ziekteverzuim  

 

Overzicht van het aantal medewerkers & verzuim 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Aantal medewerkers 736 681 644 636 603 

Aantal medewerkers Fte 404 380 343 300 283 

Ziekteverzuim 8,40% 5,60% 6,10% 6,06% 4,57% 

Personeelsverloop (uitstroom) 13,5% 15.5%       

Personeelsverloop (instroom) 21,6% 22,0%       

 

 

Overzicht van het aantal vrijwilligers 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Aantal vrijwilligers  650 659 677 731 754 
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3. Algemeen beleid 

 

3.1. Missie, visie, strategie en meerjarenbeleid 

 

Missie 

De missie van Sprank komt tot uiting in het zijn van christenen met hart en zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking, zodat men samen kan leven vol betekenis. Gedreven door de liefde van 

God, geeft men bij Sprank zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat 

wordt geboden door de cliënten een veilig thuis in een christelijke omgeving te bieden.  

Samen met cliënten die bij Sprank wonen, werken, logeren of die zelfstandig wonen, wordt ontdekt 

en bedacht waar het leven aangevuld kan worden. Waar dit kan, doet Sprank dat met familie, 

vrienden, vrijwilligers, kerkleden, buurtgenoten of andere zorgverleners.  

De ondersteuning is liefdevol, persoonlijk, betrokken, deskundig en sprankelend. Als men dat wil, 

wordt de cliënt begeleid in zijn/haar leven met geloof en zingeving. Vanuit geloof kunnen cliënten en 

medewerkers elkaar begrijpen, steunen en inspireren. 

 

Visie 

Sprank stelt de behoefte en mogelijkheden van cliënten centraal. Sprank wil de dienstverlening aan 

laten sluiten op de identiteit, normen en waarden van de cliënt.  

 

De visie van Sprank is uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan. Jaarlijks worden op basis van dit 

meerjarenbeleidsplan jaarplannen ontwikkeld, die een concrete invulling geven aan beleid en 

doelstellingen. De visie is gevat in kernwaarden: 

 Herkenbare christelijke cultuur: de zorg wordt uitgevoerd door medewerkers die de christelijke 

cultuur onderschrijven en concreet kunnen maken.  

 Liefde: Gods liefde is voor medewerkers de drijvende kracht om de juiste zorg te verlenen. 

 Betekenisvol leven: het stimuleren van de cliënten om zich te ontwikkelen en zo zelfstandig 

mogelijk te leven. Samen ontdekken hoe zij betekenis willen geven aan hun leven. De cliënt is 

daarbij het uitgangspunt: zijn/haar talenten, beperkingen, relaties en geloof, wat hij/zij zelf of met 

hulp van zijn/haar netwerk kan. De 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 door voortdurend in gesprek te zijn met 

cliënten, hun ouder(s), wettelijke vertegenwoordigers en familieleden. Zij denken mee over de 

zorg en het beleid, want zorgen doet Sprank niet alleen. 

 Veiligheid: cliënten komen tot bloei in een veilige omgeving. Daarom zoekt Sprank met de cliënt 

en zijn/haar familie naar de woon-, logeer-, of werkomgeving die het beste bij hen past. Op 

woonlocaties wordt gestreefd naar een groepssamenstelling van bewoners die gezamenlijk het 

christelijk leefklimaat kunnen dragen. 

 Sprankelend: de ondersteuning van de medewerkers wordt uitgevoerd in een sprankelende 

houding. 

 Deskundigheid: medewerkers van Sprank zijn vakkundig en gedreven. Het kennen van de cliënten 

en hun families en het met hen afstemmen van de zorg; professioneel betrokken en continu op 

zoek naar verbetering van de werkmethodes. 
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Het doel van de zorg 

Het doel van de zorg is het volgende bereiken: 

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 

 

Methodieken 

Sprank werkt vanuit een holistische mensvisie: ieder mens functioneert op verschillende dimensies 

tegelijk. De methoden richten zich op ontwikkeling.  

Ze sluiten aan bij de cliënt: zijn/haar ervaring, werkelijke leeftijd, emotionele en cognitieve 

ontwikkeling, draagkracht en functioneringsniveau.  

De hermeneutische cirkel helpt een inschatting te maken van de cliënt en zijn/haar functioneren op 

alle terreinen van zijn/haar leven. Inzicht in spiritualiteit helpt te begrijpen hoe de cliënt betekenis 

geeft aan zijn/haar leven, met mogelijkheden en beperkingen. 

 

We werken ook met de methode ‘Driehoekskunde’ van Chiel Egberts.  

De kern van deze methode is dat de cliënt, zijn/haar 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.  

 

Strategie en beleid 

De strategie is opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2019-2022. Sprank werkt vanuit de missie en 

visie, vertaald in het identiteitsbeleid en de zorgvisie en een aantal belangrijke onderdelen:  

1. Persoonsgerichte zorg 

2. Goed draaiende locaties 

3. Waardevolle bedrijfscultuur 

4. Betrokken op samenwerkingspartners 

De kwaliteit van zorg is van Sprank als organisatie. In 2020 stond het thema verbinden centraal.   

 

4. Kwaliteitsbeleid 

 

In het jaar 2020 lag de nadruk op verbinden. Juist in 2020 was dat de onderlinge betrokkenheid nog 

belangrijker na de uitbraak van het coronavirus: meer dan ooit gezien werd duidelijk dat men de 

onderlinge verbinding nodig heeft om het werk goed te kunnen doen. 
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Zorgvisie en identiteit 

In 2020 is gestart met het verkennen van de toepasbaarheid van de presentiebenadering van 

professor Andries Baart als overkoepelende zorgvisie voor Sprank.  

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 de 

cliënten vaak beter binnenkomt. Door de komst van een geestelijk verzorger zal Sprank dit verder in 

2021 stimuleren en zullen medewerkers meer tools in handen krijgen 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 Wzd1 vragen.  

Op 31 december 2020 waren de zorgdossiers in het ecd2 voor 75-95% gevuld. Het uitgangspunt is 

100%. 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. Een kwalitatief helder zorgplan, de volledigheid van het ecd, en de registratie van 

onvrijwillige zorg vormen, evenals in 2020, blijvende aandachtspunten voor 2021.  

 

Veilig incidenten melden 

Er is in 2020 veel aandacht besteed aan analyse van incidenten en het voorkomen van herhaling. De 

medicatie-incidenten zijn met 16% gedaald en onderstaande resultaten zijn in 2020 door de 

projectgroep ‘Samen leren van ongewenste gebeurtenissen in de zorg’ gerealiseerd:  

 Ontwikkelen 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 medewerkerincidenten. 

 

4.1. 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). Bij de categorie ‘overig’ ging met name over:  

 Assertiviteit en feedback 

 Samenwerking binnen het team 

 ik durf een ander standpunt in te nemen 

                                                           
1 Wet zorg en dwang 
2 Elektronisch cliëntdossier 
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 ik laat me niet leiden door wat andere teamleden vinden 

 ik geef aan wat ik lastig vind op mij 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 

veiligheid binnen het team. Punten ter verbetering en afspraken die gemaakt 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 voor ontspanning als team. 

 Verdieping op scholing. 

Deze verbeterpunten sluiten ook goed aan bij de belangrijkste uitkomsten van het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

 

4.2. Externe audit  

In oktober 2020 is Sprank bezocht door twee externe auditoren om vast te stellen of het 

kwaliteitsmanagementsysteem 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-certificering. Er werd onderzocht of Sprank gericht is op 

continu verbeteren om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen die cliënten stellen.  

Het kwaliteitsmanagementsysteem 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 is 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 & control cyclus 

Daarnaast waren er ook een aantal aandachtspunten: 

 Beleid t.a.v. borging ijken en kalibreren van medische meetapparatuur/hulpmiddelen. 

 Periodieke medicatiecontroles en preventieve geneeskunde, om een goed beeld krijgen van de 

lichamelijke gezondheid van de cliënt, leefstijl en eventuele bijwerkingen van medicatie of het 

doen van een aanpassing in medicatie. 

 

4.3. Interne audits  

Naast de externe audit zijn in 2020 ook zes interne audits uitgevoerd bij woonlocaties. De interne 

audits verliepen online via MS Teams of per telefoon.  

De rol van interne auditor is een tweede rol die een aantal begeleiders en consulenten, naast hun 

primaire taak, vervullen binnen Sprank. Het streven is dat ieder team eenmaal per twee jaar een 
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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 gingen vervolgens zelf met de bevindingen 

en verbeterpunten aan de slag.  

Uit de interne audits kwam de volgende de rode draad naar voren:  

 Verbeterde communicatie naar verwanten ten opzichte van 2019. 

 Groei in aanspreekcultuur ten opzichte van 2019. 

 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.  

Ook is gestart met farmaceutische audits op alle locaties. In samenwerking met de lokale apotheker, 

hebben de locaties gewerkt aan verbetering van de aandachtspunten. 

 

4.4. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

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.  

 

4.5. Cliënttevredenheidsonderzoek  

Eenmaal in de twee jaar houdt Sprank een cliënttevredenheidsonderzoek. De laatste is gehouden in 

2019. In 2021 staat het volgende onderzoek gepland. Ieder jaar gebruiken de teams de resultaten uit 

het laatste cliënttevredenheidsonderzoek voor het formuleren van doelen in hun jaarplan. Tijdens de 

teamvergaderingen wordt de voortgang op verbeterpunten gemonitord. 

 

 

5. Personeelsbeleid 

 

5.1. Medewerkers 

De professionals zijn het kapitaal van Sprank. Zonder goede, gemotiveerde en deskundige 

professionals kan Sprank geen goede zorg bieden aan de cliënten. Het is van belang dat Sprank blijft 

investeren in de professionals. Dat heeft Sprank ook in het afgelopen jaar weer volop gedaan.  

De keuzes in het personeelsbeleid van Sprank zijn gebaseerd op diverse meetinstrumenten. Hiervoor 

wordt de informatie uit het medewerkertevredenheidsonderzoek (mto), het landelijke 

uitstroomonderzoek en inmiddels ook uit evaluatieformulieren van stagiaires, gebruikt. Tezamen met 

de input van de sectormanagers vanuit de teams en de ontwikkelgesprekken, de interne audits, 

teamreflecties en bijvoorbeeld MIC-meldingen bepaalt Sprank het personeelsbeleid.  
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5.2. Medewerkertevredenheidsonderzoek 

Vanwege de eerste lockdown in 2020 is het medewerkertevredenheidsonderzoek (mto) eerst 

uitgesteld. Uiteindelijk is besloten om, ondanks de bijzondere omstandigheden waarin medewerkers 

werken, toch het mto te houden. De periode waarin de medewerkers konden reageren is langer 

gesteld dan voorheen, namelijk drie maanden vanaf 1 november 2020.  

De eerste resultaten zijn bekend. De medewerkers zijn: 

 meer bevlogen dan in 2018; 

 meer betrokken dan in 2018; 

 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.  

Op alle vragen uit het mto scoort Sprank hoger of ongeveer gelijk aan de score van 2018 en het 

branchegemiddelde.  

De christelijke identiteit en de cliëntgerichtheid worden als grootste trotspunten benoemd. 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. En ondanks de corona-pandemie is de beleving van werkdruk 

verbeterd.  

 

5.3. Scholing en deskundigheidsbevordering  

De lijn die Sprank de afgelopen jaren heeft ingezet rondom scholing en deskundigheidsbevordering is 

voortgezet, continu op zoek naar mogelijkheden om het scholingsaanbod uit te breiden, rekening 

houdend met de kaders van de budgetten. De kwaliteit van de scholing, passend bij de visie van 

Sprank, is leidend voor de keuzes die gemaakt zijn.  

Een aantal jaren geleden is gestart met het werven van leerling-werknemers. Alle Sprank-scholingen 

waren fysieke trainingen, soms voorafgaand met een e-learning. In 2020 was Sprank genoodzaakt om 

trainingen om te zetten naar onlinetrainingen. Online bleek veel meer mogelijk dan gedacht, zonder 

afbreuk te doen aan de kwaliteit.  

Door de aandacht volop te richten op de deskundigheid en de ontwikkeling van de medewerkers 

zorgde Sprank dat, ook in veranderende omstandigheden, de medewerkers deskundig bleven om 

goede zorg te leveren. Daarnaast werd hiermee ook ingespeeld op strategische personeelsplanning. 

De krapte op de arbeidsmarkt is groot. Door zelf op te leiden heeft Sprank de mogelijkheid om 

voldoende en gekwalificeerd personeel te krijgen en te houden.  

 

Ontwikkelgesprekken 

Het systeem voor ontwikkelgesprekken staat. Het beleid is om jaarlijks met de medewerkers een 

ontwikkelgesprek te hebben.  
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Vanwege de pandemie zijn een deel van de formele ontwikkelgesprekken uitgesteld. Het streven is 

om voor de zomer van 2021 met alle medewerkers een ontwikkelgesprek te hebben gevoerd.  

 

Uitstroomonderzoek 

Het landelijke uitstroomonderzoek is voor Sprank een middel om informatie te krijgen over de 

redenen van uitstroom van medewerkers. Nieuw in 2020 was dat ook stagiaires bevraagd werden op 

hun ervaringen bij Sprank. Uit deze evaluaties blijkt dat het leerbeleid als zeer positief wordt ervaren, 

een groot deel van de stagiaires Sprank als stageplek aan medescholieren zou aanraden en de 

stagiaires graag voor Sprank willen werken na het afronden van de opleiding. De stagiaires zijn erg 

tevreden over de communicatie en hebben het gevoel erbij te horen.  

 

Gezond en vitaal werken 

In 2020 zou het project ‘Wendbaar aan het werk’ worden uitgevoerd. 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.  

Het resultaat van dit project is het beschikbaar komen van een set aan praktische regelingen en 

interventies, 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 

realiseren op een locatie. Dat is zowel goed voor de cliënten als voor de medewerkers zelf.  

Vanwege de aandacht die uitgegaan is naar corona, heeft dit project vertraging opgelopen. Dit komt 

mede doordat de interventies binnen het project gericht waren op fysieke ontmoetingen en de 

prioriteiten in 2020 op een ander vlak kwamen te liggen. 

 

5.4. Verzuimcijfers 

Het verzuimcijfer van Sprank over 2020 is 8,4%, wat hoger is dan het branchegemiddelde van 6,8%. 

Ook is het langdurig verzuim 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 onderzoek gedaan door de verzuimverzekeraar naar het verzuimbeleid en de 

verzuiminterventies. De conclusie: Sprank heeft het beleid goed staan, maar dat beleid wordt niet 

altijd uitgevoerd als afgesproken of niet voldoende bekend is bij de medewerkers. De juiste kennis 

ontbreekt en ook wordt de verzuimbegeleiding niet altijd adequaat opgepakt.  

Voor 2021 heeft de raad van bestuur opdracht gegeven om, op basis van de uitkomsten van het 

onderzoek, een plan van aanpak te maken en uit te voeren. 
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6. Financieel beleid 

 

De opbrengsten van het jaar 2020 en 2019 zien er als volgt uit:   

Opbrengsten (* € 1.000) 2019 2020 

Opbrengsten zorgprestaties     

Wlz-zorg        24.152       25.756 

Wmo en jeugdwet              886             932 

Persoonsgebonden budgetten           3.342          3.236  

Overige zorgprestaties              265             259  

Continuïteitsbijdrage             777 

               767 

Subsidies              152             108  

Overige opbrengsten              607             866 

         29.404       32.701 

 

7. Financiële positie  

 

De opbrengsten zorgprestaties zijn in 2020 toegenomen met 11,2%. Een deel van deze omzet is niet 

geleverd vanwege COVID-19. Deze zogenaamde gederfde omzet mag desondanks wel gedeclareerd 

worden als onderdeel van de COVID-compensatieregelingen van de overheid. Voor Sprank gaat het 

om een bedrag van € 777.000 netto. Ook de compensatie van de personele en materiële meerkosten 

worden in de opbrengsten zorgprestaties gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van € 767.000. 

Zonder compensatieregelingen zou de omzet zijn gestegen met 6%. Deze groei hangt samen met de 

opening van een nieuwe locatie in Haren in 2019 die in 2020 een volledig jaar in de boeken staat. 

Daarnaast is de omzet gestuwd doordat vanaf de zomer van 2019 veertig extra plaatsen inclusief 

behandelcomponent zijn gedeclareerd. 

    

De opbrengsten vanuit zorgkantoor (ZIN), SVB (sociale verzekeringsbank) of gemeenten komen toe 

aan de locaties, zodat zij passende en goede zorg kunnen leveren. Van de opbrengsten wordt 16% 

afgedragen t.b.v. ondersteunende diensten en management en 4% t.b.v. projecten, afdekken risico en 

vermogensvorming. De ondersteunende diensten hebben taakstellende begrotingen om binnen de 

afdrachten (16%) de locaties te ondersteunen. Denk hierbij aan management, HRM, ICT, control, 

marketing en communicatie. 

     

De zorglocaties hebben de verantwoordelijkheid minimaal kostendekkend te zijn. Om sectormanagers 

en teams te helpen dit te realiseren is periodiek managementinformatie (mi) beschikbaar met een set 

relevante indicatoren. Met deze managementinformatie is een locatie in staat te sturen op in te 

zetten uren en fte3 en krijgen zij inzicht in de onderliggende componenten zoals cliëntindicaties, 

normen, ziekteverzuim, indirecte tijd en bezettingsgraad. De consequenties hiervan vinden hun 

weerslag in de winst en verliesrekening van de locatie.    

                                                           
3 Fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte 
is een volledige werkweek. 
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De financiële cyclus wordt bewaakt in de planning & controlcyclus. Hierin zijn ook de kritische 

processen opgenomen en de evaluatie en herijking van beleidsdocumenten. 

 

 

8. Huisvesting 

 

In het bestuursverslag van 2019 is melding gedaan van ‘een steeds (sneller) veranderende zorgvraag, 

de regelgeving rondom de zorg en de steeds complexer wordende bouw(eisen)’. In het jaar 2020 is dit 

ook zeer actueel gebleken. Op verschillende plaatsen is Sprank betrokken bij (nieuw)bouwprocessen 

waar steeds meer de complexiteit van duurzaam en levensloopbestendig bouwen aan de orde is. 

Hiernaast is gestart met het verduurzamen van de huidige gebouwen.  

In de meerjarenplanning t/m 2030 zijn de thema’s verduurzaming, levensloopbestendigheid en 

(nieuw)bouw gepland in tijd, capaciteit en financiële middelen. Dit concept zal in 2021 definitief 

vastgesteld worden. Inmiddels heeft op een tweetal locaties een inventarisatie plaatsgevonden ter 

voorbereiding van de nodige ‘ingrepen’. Met de planning van betreffende thema’s zal Sprank zich 

tijdig kunnen voorbereiden op een passend woningaanbod, dat voldoet aan de huidige eisen, maar 

ook passend is bij de milieubelasting. 

In het jaar 2020 zijn geen nieuwe locaties geopend. Er zijn wel een behoorlijk aantal projecten in 

voorbereiding. Met name zijn de gesprekken met gemeenten aan de orde geweest. Ondanks de 

beperkte mogelijkheden in externe overleggen is Sprank in IJsselmuiden, Drachten, Buitenpost, 

Middelstum en Hoogeveen geslaagd om concrete stappen met de gemeente te zetten, wat in 

Hoogeveen en Middelstum heeft geleid tot een omgevingsvergunning.  

In Assen kreeg Sprank tot op heden moeilijk ‘voet aan wal’ qua gronden voor de herhuisvesting. 

Gelukkig is ook daar in 2020 een potentiële locatie zichtbaar geworden. Er zijn momenteel 

gesprekken gaande met de huidige zorgvragers, de huidige eigenaar en de gemeente.    

 

 

9. Bedrijfsvoering 

 

Onder bedrijfsvoering vallen: de cliëntenadministratie, de financiële administratie, de personeels- en 

salarisadministratie, de afdeling facilitair (ICT en huisvesting) en de applicatiebeheerders elektronisch 

cliëntendossier en dienstroosterplanning.   

Dat het dagelijkse werk van deze afdelingen de meeste tijd in beslag nam in 2020 is een open deur. 

Deze afdelingen zorg(d)en voor tijdige en juiste roosters en salarisbetalingen, tijdige en juiste 

betalingen van inkoopfacturen, het maandelijks rapporteren over financiën, een juist verlopende 

cliëntenadministratie, het mogelijk (blijven) maken van het werken met computers in de digitale 

werkomgeving, het zorgdragen dat cliënten in de nacht zorg op afstand kunnen ontvangen, 

rapportages kunnen worden vastgelegd, omzetten gefactureerd, de huisvesting veilig en 

onderhouden wordt, etc. 

Daarnaast zijn verschillende collega’s betrokken geweest bij projecten. Na de uitbraak van corona in 

maart 2020 moest in allerijl worden geregeld dat er digitaal kon worden vergaderd. Dat is in normale 

omstandigheden al een project op zich, maar dit werd tussen de bedrijven door opgepakt. Ook waren 

er geplande projecten: 
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1. Besluit om NCare, een medicatieapp, aan te schaffen. Implementatie zal plaatsvinden vanaf het 

2e kwartaal 2021. 

2. Besluit om, en implementatie van, een geheel nieuw WAN/LAN-netwerk. Dit project is medio 

januari 2021 volledig geïmplementeerd en afgerond.  

3. In gebruik neming elektronisch cliëntportaal. De voorbereidingen zijn afgerond en een aantal 

locaties maken er inmiddels gebruik van. Verdere uitrol staat gepland vanaf het 1e kwartaal 2021. 

4. Na het vaststellen van het domoticabeleid is daar uitvoering aan gegeven door de domotica 

toepassingen van Sprank los te koppelen van de Baalderborg Groep. Dit project zal volgens 

planning vanaf 1 april 2021 worden afgerond.  

In 2020 zijn de locaties Buitenhorst en Reysigerweg aangesloten op het domotica netwerk. 

5. In het verslagjaar is gewerkt aan de financiële haalbaarheid van het uitgebrachte rapport adviezen 

doelgroepenbeleid.  

6. Na diverse analyses te hebben uitgevoerd was de onvermijdelijke conclusie met de ambulante 

Wmo te stoppen. In 2020 is het besluit genomen om afscheid te nemen van de ambulante Wmo 

omdat de focus bij Sprank op de intramurale dienstverlening ligt. 

7. De salarisadministratie heeft in dit verslagjaar twee projecten uitgevoerd: de applicatie die de 

salarissen verzorgt, is op afstand gezet (SAAS: software as a service) en daarnaast is in 2020 

overgegaan op een systematiek waar alle mutaties en contracten elektronisch worden 

afgehandeld. De salarisadministratie is daarmee vrijwel papierloos geworden. 

Zoals uit de projecten blijkt heeft bedrijfsvoering in 2020 stappen gezet in de elektronische onderlinge 

verbinding en elektronische ontsluiting. De verwachting is dat deze ontwikkelingen ook in 2021 en de 

jaren daarna door zullen gaan. 

 

 

10. Risicomanagement  

 

Het managen van risico’s heeft als doel om, met beheersmaatregelen, goed te anticiperen op wat er 

op Sprank afkomt, om zo mogelijke risico’s te voorkomen of eventuele ernstige gevolgen te beperken.  

Risicomanagement is ook in 2020 gemonitord als vast onderdeel van de jaarplannen. In ieder jaarplan 

is een risicokaart opgenomen van het kritische proces waar de desbetreffende functionaris, afdeling 

of commissie als proceseigenaar verantwoordelijk voor is. De risico’s en de beheersmaatregelen 

worden op deze manier halfjaarlijks geëvalueerd en gemonitord en jaarlijks vindt binnen een 

multidisciplinair teamoverleg plaats waarin overstijgend wordt gekeken naar veranderingen in de 

sector waar risico’s mee gemoeid zijn.    

Sprank heeft 24 kritische processen benoemd op vijf gebieden: zorgprocessen, verbeterprocessen, 

managementprocessen, ondersteunende processen en het governanceproces. De kritische processen 

worden gemonitord vanuit de planning- en controlcyclus van Sprank doordat zij daar, naast de 

bestaande cycli, aan zijn toegevoegd.  

Tweejaarlijks worden deze processen volgens een vast plan-do-check-act schema geëvalueerd en 

geactualiseerd en zijn hierdoor ondersteunend voor de juiste uitvoering van de strategie.  

 

In 2020 heeft de tweejaarlijkse evaluatie plaatsgevonden. Acties en afspraken daaruit voortkomend 

worden in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd en doorgevoerd.  
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11. Normen voor goed bestuur 
 

Goede zorg  

Onder goede zorg verstaat Sprank dat de zorg van goede kwaliteit is. Dit betekent dat de zorg veilig, 

doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële 

behoefte van de cliënt. Daarbij handelen de medewerkers van Sprank naar de op hen rustende 

verantwoordelijkheid. Dat komt voort uit de professionele (kwaliteits-) standaard.  Respectvol en 

rekenend met de rechten van de cliënt.4  In de praktijk is dit de zorg conform de gemaakte afspraken, 

vastgelegd in het zorgdossier.  

Goede zorg wordt bij Sprank vanuit visie geboden. Gedreven door de liefde van God, geeft Sprank 

zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Als hij/zij dat wil, begeleiden 

we de cliënt in zijn/haar leven met geloof en zingeving. Vanuit een christelijke geloofsovertuiging 

kunnen cliënten en medewerkers elkaar begrijpen, steunen en inspireren. De ondersteuning is 

liefdevol, persoonlijk, betrokken, deskundig en sprankelend.  

Sprank betrekt de cliënt en/of verwant bij alle belangrijke keuzes en stimuleert de cliënt om 

zelfstandig te handelen waar dat mogelijk is. Zorgen doet Sprank in samenwerking met de cliënt, 

ouders/verwanten door hen actief te laten meedenken over de zorg en het beleid.   

De zorgvisie is uitgewerkt aan de hand van vier kernwaarden: Betekenisvol leven, Betrokkenheid, 

Veiligheid en Deskundigheid.  

Sprank biedt ondersteuning vanuit bijbels perspectief, dat wil zeggen: we streven ernaar de bijbelse 

waarden als liefde, trouw, volharding, doorzettingsvermogen en integriteit leidend te laten zijn. 

 

Bestuur en Toezicht 

Sprank werkt volgens het raad van toezichtmodel met een eenhoofdige raad van bestuur. Sprank 

houdt zich aan de principes Governancecode Zorg. 

De raad van toezicht heeft in 2015 samen met de raad van bestuur een toezichtkader ontwikkeld 

volgens het Policy Governance model. Het identiteitsbeleid, de zorgvisie, de statuten, de 

Governancecode Zorg en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, zijn hierbij gevoegd. Dit 

toezichtkader vormt, met de reglementen cliëntenraad en ondernemingsraad, de basis voor bestuur, 

toezicht en medezeggenschap. In 2020 is een start gemaakt met de actualisering van het 

toezichtkader. Naar verwachting zal deze actualisering in de eerste helft van 2021 afgerond worden.  

 

 

12. Raad van bestuur  
 

Mevrouw drs. Anne Westerduin de Jong (MBA) is de eenhoofdige raad van bestuur.  

Mevrouw Westerduin de Jong heeft geen belangenverstrengelende nevenfuncties.  

De raad van bestuur vervult de volgende nevenfuncties: 

 Toezichthouder Zorginstelling Het Baken te Elburg 

 Toezichthouder NGO Dorcas 

 Voorzitter raad van toezicht De Passie scholen 

 

 

                                                           
4 Vrije vertaling van Wkkgz Artikel 2:2 
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13. Raad van toezicht 
 

De raad van toezicht ziet toe op de beleidsvoering, benoemt de raad van bestuur en is het klankbord 

voor de raad van bestuur. De raad van toezicht bestond tot 1 oktober 2020 uit vijf personen, daarna 

uit zes personen, en vergadert ongeveer zeven keer per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast 

staan jaarlijks periodiek overleggen met de cliëntenraad en de ondernemingsraad gepland. De raad 

van toezicht volgt de Governancecode die voor de zorg is vastgesteld.  

 

13.1. De voorzitter aan het woord  

De voorzitter raad van toezicht: ‘De raad van toezicht wordt gedreven door zijn betrokkenheid bij de 

mensen voor wie Sprank er is: mensen met een verstandelijke beperking. Het leven van ieder mens is 

zinvol omdat hij of zij ís, met alle eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen. De raad van toezicht 

hecht veel waarde aan de autonomie van de mens enerzijds, en heeft anderzijds de overtuiging dat 

een mens die door de ernst van haar of zijn beperkingen sterker van anderen afhankelijk is, een even 

waardevol lid is van de samenleving. 

De raad van toezicht vervulde het toezichthouderschap vanuit de verbinding met de mensen mét wie 

dit gedaan werd: de medewerkers, het management en het bestuur. Toewijding, kennis en 

vaardigheden zijn belangrijk voor het welzijn van cliënten en dragen bij aan werktevredenheid.  

Geïnspireerd door de christelijke levensovertuiging zag de raad van toezicht erop toe dat de Bijbelse 

waarden op eigentijdse wijze zichtbaar en tastbaar werden in het gedrag van de medewerkers en het 

management. 

Een bijzonderheid in het afgelopen verslagjaar is de instelling van een nieuwe commissie van de raad 

van toezicht, de commissie kwaliteit en veiligheid. 

De algemene taak van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van 

toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg.  

De raad van toezicht is verheugd dat in dit verslagjaar Hilda van den Oosterkamp is benoemd als lid 

van de raad van toezicht met speciale aandacht voor kwaliteit en veiligheid.’ 

 

De leden van de raad van toezicht vervullen de volgende nevenfuncties: 

Voorzitter Dr. C.A.J. (Albert Jan) Stam, Leusden  

Benoemd per 1 juli 2019 

Aftredend per 1 juli 2023 (statutair herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  Partner Strategic Management Centre Laren 

Nevenfuncties Vicevoorzitter Raad van Toezicht Bartiméus 

 

Lid  A. (Betty) Poutsma - Jansen, Hoogeveen 

Benoemd per 1 januari 2013 

Aftredend per 1 januari 2023 (statutair niet herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  - 

Nevenfuncties Bestuurslid CGMV Zwolle   

Lid Algemeen Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta voor CU 

Lid adviesteams KNHM 

Lid Thematisch Netwerk Duurzaamheid CU 
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Lid  E. (Ed) Klapwijk, Rotterdam 

Benoemd per 1 januari 2012 

Aftredend per 1 januari 2022 (statutair niet herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  - 

Nevenfuncties Bopz-arts Philadelphia Terneuzen, ’s Heerenloo Ermelo, SVZ Son en Breughel 

 

Lid  H.A. (Hilda) van den Oostenkamp, Krimpen aan den IJssel  

Benoemd per 1 oktober 2020 

Afgetreden per 1 oktober 2024 (statutair herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  Managing director WZW Slingedael 

Nevenfuncties Auditor Stichting Perspekt 

 

Lid  R.J. (Roel) Venema MBA 

Benoemd per 1 juli 2019 

Aftredend per 1 juli 2023 (statutair herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  Raad van bestuur Isala 

Nevenfuncties Lid Taakgroep Zorg ChristenUnie (landelijk) 

Bestuur Vereniging Samenwerkende Chipsoft Ziekenhuizen 

 

Lid  R. (Roland) Zuidema, Zwolle  

Benoemd per 1 juli 2015 

Aftredend per 1 juli 2023 (statutair niet herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  Eigenaar / organisatieontwikkelaar bij Zuidema & Partners 

Nevenfuncties Lid RvT Vivente Groep te Zwolle 

Lid RVT CSG Reggesteyn te Nijverdal/Rijssen 

Voorzitter Stichting Make Autism Really Known  

Managing director MARK’s farm & lodge, Iringa, Tanzania 

 

13.2. Commissies raad van toezicht   

Binnen de raad van toezicht zijn twee commissies actief, de auditcommissie en de 

remuneratiecommissie. Eind 2020 is de commissie kwaliteit en veiligheid hieraan toegevoegd. 

Auditcommissie 

Doel Voorbereiden van de besluitvorming rvt met betrekking tot financiële aangelegenheden en 

controlling. 

Samenstelling R.J. Venema (voorzitter) 

R. Zuidema (lid) 

Vanuit Sprank: raad van bestuur, controller, bestuurssecretaris 

Taken  Voorbereiden bespreking en besluitvorming van de rvt met betrekking tot: 

 Begrotingen (financieel-technische gedeelte). 

 Financiële rapportages en prognoses. 

 Jaarrekeningen, waaronder het contact met de accountant. 

 Aangaan van (hypothecaire) leningen.  

 Investeringsvoorstellen die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven. 

 Voorbereiding van benoeming van een accountant. 

 Opstellen en toezien op de uitvoering van het treasurystatuut.  
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 Benoeming van een huisbankier. 

 Gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur met betrekking tot financieel-

economische aangelegenheden en de control van de organisatie.  

Frequentie  Vergaderfrequentie is driemaal per jaar, rekening houdend met de jaarcyclus, en verder zo vaak als de 

commissie dat nodig vindt. Daarnaast (minimaal) één keer per jaar een gesprek met de accountant. 

Besprekingen worden opgenomen in de jaaragenda rvt.  

Rapportage 

 

De commissie rapporteert van haar activiteiten door middel van een schriftelijk verslag dat wordt 

geagendeerd voor de rvt-vergadering, dan wel mondeling in de rvt-vergadering waarvan verslag 

wordt gedaan in het verslag van de rvt-vergadering. De commissie of een individueel (rvt) lid van de 

commissie melden de contacten die er buiten vergaderingen om geweest zijn met de raad van 

bestuur of functionarissen in de organisatie in de rvt.  

Remuneratiecommissie 

Doel Voorbereiden van de besluitvorming rvt met betrekking tot de dienstbetrekking met de raad van 

bestuur en zaken die betrekking hebben op de beloning van de rvt. Uitvoering geven aan de 

werkgeversrol van de rvt binnen de mandatering van de rvt. 

Samenstelling C.A.J. Stam (voorzitter) 

A. Poutsma - Jansen (lid) 

Taken  

 

Voorbereiden bespreking en besluitvorming van de rvt met betrekking tot: 

 Benoeming en ontslag van de raad van bestuur. 

 Aangaan of wijzigen van een arbeidsovereenkomst met de raad van bestuur. 

 Invulling geven aan de werkgeversrol van de rvt, waaronder begrepen de voorbereiding en 

afwikkeling van ontwikkel- en voortgangsgesprekken met de raad van bestuur. 

 Beloningsbeleid van de rvt. 

 Zelfevaluatie van de rvt. 

 Periodiek contact met de ondernemingsraad, als regel in aanwezigheid van de raad van bestuur. 

 Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de raad van bestuur met betrekking tot remuneratie-

aangelegenheden en de uitvoering van het HR-beleid aan de direct reports van de raad van 

bestuur.  

Frequentie Vergaderfrequentie is eenmaal per jaar, rekening houdend met de jaaragenda, met name het tijdstip 

van de zelfevaluatie en het jaargesprek met de raad van bestuur, en verder zo vaak als de commissie 

dat nodig vindt. De bespreking wordt opgenomen in de jaaragenda. 

Rapportage De commissie rapporteert van haar activiteiten door middel van een schriftelijk verslag dat wordt 

geagendeerd voor de rvt-vergadering, dan wel mondeling in de rvt-vergadering waarvan verslag 

wordt gedaan in het verslag van de rvt-vergadering. Desgewenst vinden deze rapportages plaats 

buiten aanwezigheid van de raad van bestuur (en andere medewerkers). De commissie of een 

individueel (rvt) lid van de commissie melden de contacten die er buiten vergaderingen om geweest 

zijn met de Bestuurder(s) of functionarissen in de organisatie in de rvt. 

Commissie kwaliteit en veiligheid 

Doel De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht 

te ondersteunen in zake de kwaliteit van en veiligheid van zorg voor cliënten met inachtneming van 

de belangen van relevante stakeholders. 

Samenstelling H.A. van den Oostenkamp (voorzitter) 

A. Poutsma - Jansen (lid) 

E. Klapwijk (lid) 

Vanuit Sprank: raad van bestuur, beleidsfunctionaris kwaliteit, bestuurssecretaris 

Taken  

 

De algemene taak van de commissie kwaliteit en veiligheid is het voorbereiden van de besluitvorming 

van de raad van toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde 

zorg in de organisatie. Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze 

waarop de zorg wordt verleend (toegankelijkheid, deskundigheid, bejegening, logistiek). Veiligheid 

betreft naast risico’s van zorgverlening aan de cliënt, ook risico’s met betrekking tot gebouwen, 
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apparatuur, arbeidsomstandigheden, voeding etc. De raad van toezicht draagt in zijn geheel de 

verantwoordelijkheid van het toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie. 

Frequentie Tenminste tweemaal per jaar. Voorts zo vaak als een of meer leden nodig acht. 

Rapportage Op grond van haar beoordeling rapporteert de commissie kwaliteit en veiligheid aan de raad van 

toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over 

omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor besluitvorming door de raad van 

toezicht. 

 

13.3. Vergaderingen raad van toezicht   

De raad van toezicht is in 2020 zes keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering, waarvan 

viermaal via MS Teams. In de mei vergadering zijn de jaarrekening en de accountantsverklaring 

toegelicht. In de decembervergadering is de begroting 2021 aan de orde geweest. Deze onderwerpen 

zijn met de controller in de auditcommissie voorbereid.  

Naast het goedkeuren van de jaarrekening 2019, het bestuursverslag 2019, het jaarplan 2020 en de 

begroting 2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 Informatief financiële rapportages 

 Informatief mededelingen raad van bestuur 

 Informatief personeelsbeleid  

 Reflectie kwaliteitsrapport 2019 

 Proces ‘actualiseren toezichtkader’ (incl. zelfevaluatie en scholing) 

 Coronacrisis (o.a. regeling waarneming raad van bestuur) 

 Management response IT 

 Informatief directiebeoordeling 2019 

 Informatief voortgangsrapportage jaarplan 2020 

 Informatief kaderbrief 2021 

 Reflectie op afgelopen periode i.v.m. uitbraak COVID-19 

 Informatief eindrapportage identiteit, pastorale zorg 

 Informatief Rapportage HKZ 

 Procedure werven en selecteren zesde lid raad van toezicht  

 Benoeming per 1 oktober 2020 van mevrouw H.A. van den Oostenkamp 

 Instellen cie. kwaliteit en veiligheid 

 Vaststellen reglement werkwijze cie. kwaliteit en veiligheid 

 Vaststellen jaaragenda raad van toezicht 2021  

 Vasstellen klasse WNT (Wet normering topinkomens) 

De contactmomenten met de cliëntenraad en de ondernemingsraad waren gepland, maar hebben 

geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus.  

 

 

14. Medezeggenschap 
 

Medezeggenschap heeft een belangrijke positie binnen Sprank. Bij het nemen van besluiten en het 

vaststellen van beleid, protocollen en regelingen is (verzwaard) advies en/of instemming vanuit de 

cliëntenraad en de ondernemingsraad noodzakelijk om adequaat te kunnen beoordelen wat het 

besluit of die vaststelling voor de cliënten en/of medewerkers betekent. Beide raden worden 

ondersteund door een eigen ambtelijk secretaris. 
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14.1. Cliëntenraad  

De cliëntenraad bestaat uit verwanten en cliënten die vanuit het perspectief van de cliënt, voordat de 

raad van bestuur een definitief besluit neemt, betrokken worden bij de totstandkoming van besluiten 

die de organisatie aan gaan. Uitgangspunt hiervoor is de Wmcz.5 

In 2019 bestond de cliëntenraad uit: 

 Drs. L.G. (Lieuwe) Boonstra (voorzitter) 

 J. (Jan) Schreuder (vicevoorzitter) 

 F.J. (Froukje) Pool - Helder (secretaris) 

 J. (Jan) Haaijer (penningmeester) 

 C.O. (Cherida) Garconius (lid) 

 W. (Wouter) Heek (lid) 

 W.F. (Wilma) Pruim - de Vos (lid) 

 A.P.C. (Albertheke) Brand - Meedendorp (ambtelijk secretaris) 

 

Froukje Pool is in 2020 herbenoemd voor een periode van vier jaar. De cliënten in de cliëntenraad 

worden – indien door hen gewenst – in de voorbereiding op de vergaderingen ondersteund door een 

cliëntgroepondersteuner en tijdens de vergadering door de voorzitter en overige leden.  

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.  

 

De cliëntenraad is in 2020 vier keer bijeen geweest. De overige drie vergaderingen zijn via mail / 

telefoon afgehandeld i.v.m. de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus. Over de 

onderstaande onderwerpen is informatief gesproken, op gereflecteerd of (verzwaard) advies of 

instemming (na 1 juli 2020) gegeven:  

 Advies beleid leefstijl  

 Advies protocol seksueel misbruik  

 Advies visie en beleid Wzd 

 Advies jaarrekening 2019 en bestuursverslag 2019 

 Advies medicatieprotocol  

 Advies besluit wijziging inrichting klachten 

 Advies visie en beleid domotica 

 Advies benoeming lid raad van toezicht 

 Advies BHV Beleid bedrijfshulpverlening 

 Advies procedure bewonersgelden 

 Advies tarievenwijziging aanvullende diensten 

 Advies benoeming Wzd functionaris arts  

 Informatief voortgangsrapportage jaarplan 2020 

 Reflectie op uitbraak COVID-19 

 Informatief verslag focus audit juni jl.  

 Informatief directiebeoordeling 2019 

 Informatief kaderbrief 2021 

 Informatief projectplan visie en beleid palliatieve zorg 

                                                           
5 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de rechten van cliëntenraden. Na 1 juli 2020 de Wmcz 2018.  
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 Informatief rapportage identiteit plus aanstellen geestelijke verzorger (instemming) 

 Instemming nieuwe manier van melden en visie & missie op zorgveiligheid 

 Informatief (wettelijke) vertegenwoordiging cliënten Sprank  

 Bestuursverklaring voor alternatieve dagbesteding 

 Instemming traumabegeleiding cliënten  

 Instemming beleid en protocol omgaan met agressie cliënten  

 Instemming verhoging tarieven pgb 2021 

 Informatief brief van cliëntenraad aan raad van bestuur over corona 

 Advies besluit afbouw Wmo ambulant 

 Informatief HKZ-rapportage  

 Voordracht sectormanager (tweemaal) 

 Advies jaarplan 2021 

 Advies begroting 2021 

 

De cliëntenraad heeft gereflecteerd op het kwaliteitsrapport 2019. De contactmomenten met de raad 

van toezicht zijn door de maatregelen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus niet doorgegaan.  

De cliëntenraad is betrokken bij de sollicitatieprocedure van een lid van de raad van toezicht. 

Daarnaast heeft de cliëntenraad aan diverse sollicitatieprocedures deelgenomen. Een van de leden 

van de cliëntenraad neemt deel aan de werkgroep actualisering beleid m.b.t seksualiteit & relaties.  

De werkzaamheden van deze werkgroep hebben na de uitbraak van het coronavirus vertraging 

opgelopen. 

 

In 2020 is een start gemaakt met het doorvoeren van de wijzingen conform de Wmcz 2018. Mede 

door de uitbraak van het coronavirus heeft dit vertraging opgelopen en zal de uitwerking hiervan in 

de eerste helft van 2021 plaatsvinden.  

 

14.2. Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad bestond dit jaar uit: 

 J. (Johan) de Groot, voorzitter ondernemingsraad  

 A.J. (Anne Jan) ter Veen 

 F. (Fred) Toebes 

 M. (Miranda) van den Hof 

 R. (Roeline) Wildeboer 

 Ambtelijk secretaris: J. (Jolanda) van Mill 

In 2020 is Anne Jan ter Veen voor een periode van vier jaar herbenoemd.  

 

Over de onderstaande onderwerpen is op de overlegvergadering informatief gesproken, is op 

gereflecteerd of is advies of instemming gegeven: 

 Reflectie kwaliteitsrapport 

 Informatief coronabrief ondernemingsraad 

 Informatief Jaarrekening en bestuursverslag  

 Instemming verzuimbeleid en verzuimprotocol  

 Informatief arbeidsmarktcommunicatieplan    

 Instemming jaarurensystematiek (JUS) / informatief projectplan JUS 

 Informatief personeelsbeleid  
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 Instemming beleid studenten  

 Advies introductiebeleid 

 Advies visie en beleid domotica 

 Advies lid raad van toezicht 

 Instemming BHV (bedrijfshulpverlening)  

 Advies WAN LAN investering 

 Instemming attentieregeling   

 Advies traumaprotocol   

 Informatief voortgangsrapportage jaarplan 2020  

 Reflectie op uitbraak COVID-19 

 Informatief verslag focus audit juni jl.   

 Informatief directiebeoordeling 2019  

 Informatief kaderbrief 2021  

 Informatief projectplan visie en beleid palliatieve zorg  

 Advies eindrapportage identiteit /geestelijk verzorger 

 Instemming nieuwe manier van melden en visie & missie op zorgveiligheid  

 Informatief (wettelijke) vertegenwoordiging cliënten Sprank   

 Advies arbobeleid  

 Advies besluit afbouw Wmo ambulant  

 Advies jaarplan 2021  

 Advies begroting 2021   

 Informatief HKZ-rapportage 

 Brief aan ondernemingsraad coronaberaad  

 Instemming opleidingsplan 2021 

  

De ondernemingsraad heeft ook gereflecteerd op het kwaliteitsrapport 2019. De contactmomenten 

met de raad van toezicht zijn niet doorgegaan door de maatregelen i.v.m. de uitbraak van het 

coronavirus.  

Verder is de ondernemingsraad betrokken bij de sollicitatieprocedure van het lid van de raad van 

toezicht en heeft de ondernemingsraad met haar kennisgemaakt. 

 

De ondernemingsraad heeft, via MS Teams, vergaderd met de ROOR (Regionaal Overleg 

Ondernemingsraden). Hier kunnen diverse thema’s aangedragen worden waarover doorgesproken 

wordt met diverse ondernemingsraden uit de zorg (regio oost). Dit jaar is er o.a. gesproken over de 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en invloed van corona. 

De ondernemingsraad vergaderde elke 2 weken, met uitzondering van de schoolvakanties. De 

vergaderingen vinden in de regel plaats op het hoofdkantoor van Sprank in Zwolle. De 

ondernemingsraad heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur door middel van een 

overlegvergadering. Door de maatregelen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus hebben veel 

vergaderingen digitaal plaatsgevonden. 

In juni 2020 heeft een voortgangsvergadering plaatsgevonden met de raad van bestuur. Op deze 

vergadering zijn de onderwerpen administratieve werkdruk, voortgang jaarplan 2020, coronatijd en 

stand van zaken vernieuwing medezeggenschap aan de orde geweest. 
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Ook in november 2020 heeft een voortgangsvergadering met de raad van bestuur plaatsgevonden. 

Naast de ingebrachte punten van de ondernemingsraad, zoals lege plekken op de locaties en flex-

zetels in de ondernemingsraad, is het jaarplan, en zijn de highlights begroting, besproken. 

 

14.2.1. De waarnemend voorzitter aan het woord  

De waarnemend voorzitter ondernemingsraad: ‘In 2020 is de ondernemingsraad verder gegaan met 

de 4 pijlers (scholing en ontwikkeling, functiewaardering, balans zorg en administratie, gezondheid).  

Daarnaast heeft de vernieuwing medezeggenschap ook handen en voeten gekregen.  Zo werkt de 

ondernemingsraad vanaf mei 2020 met aandachtsfunctionarissen binnen de teams. Zij worden als 

eerste op de hoogte gesteld van de inhoud van de nieuwsbrieven. In die nieuwsbrieven zet de 

ondernemingsraad onder meer een aantal vragen uit m.b.t. protocollen die voor bespreking langs 

zullen komen. De ondernemingsraad vraagt de aandachtsfunctionarissen om een beantwoording 

hiervan. Een paar dagen later staat de nieuwsbrief ook op intranet.  

In het najaar van 2020 is binnen Sprank kenbaar gemaakt dat de ondernemingsraad wil gaan werken 

met flex-zetels. Hierop zijn drie reacties binnengekomen. Per 1 januari 2021 zal Erik Kampjes de flex-

zetel bezetten.  

In 2020 hebben geen veranderingen plaats gevonden in de samenstelling van de ondernemingsraad. 

Anne Jan ter Veen is herkozen.  

Eind 2020 is een verkiezing uitgezet voor regio Midden/West. Fred Toebes stelde zich herkiesbaar en er 

was 1 tegenkandidaat. Door gelijke stemmen is er geloot en daarbij is Jantine de Graaf gekozen als 

nieuw lid van de ondernemingsraad per 1 januari 2021.  

De ondernemingsraad spreekt de hoop uit dat de medezeggenschap steeds meer mag gaan leven 

binnen Sprank. Ook in het jaar 2021 hoopt de ondernemingsraad het werk te doen onder de zegen van 

de Here.’ 

 

 

15. Klachten  

 

Sprank werkt volgens de Wet kwaliteit klachten geschillen in de zorgsector (Wkkgz). In 2020 hebben 

twee situaties geresulteerd in een klacht en een (bijna)klacht. 

 

 Aantal Onderwerp 

Klachten 1 Nakomen zorgafspraken (Wmo) 

Bijna-klachten 1 Informatievoorziening (Wlz) 

 

In beide gevallen is de onvrede weggenomen. In 2020 is de klachtenregeling geëvalueerd en 

bijgesteld.  

 

15.1. Externe klachtencommissie van Sprank opgeheven 

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 voor Sprank kon vervallen omdat men zich intern tot de klachtenfunctionaris kan 

richten, en extern tot de geschillencommissie. De commissie is dan ook opgeheven.  
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15.2. Klachtenfunctionaris en klachtenregeling  

In 2020 is opnieuw bekendheid gegeven aan de klachtenregeling. 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. 

 

 

16. Vertrouwenspersonen cliënten 

 

Binnen Sprank zijn vijf cliëntvertrouwenspersonen actief: cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en 

dwang en cliëntvertrouwenspersonen reguliere zorg, ondersteuning en dagbesteding.  

In de Wet zorg en dwang (Wzd), 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. Daarnaast heeft in het informatiemagazine Sprankel 

een artikel gestaan over de cliëntenvertrouwenspersonen.    

Tijdens de bewonersoverleggen in het najaar van 2020, is een start gemaakt met kennismaken met de 

cliëntenvertrouwenspersoon. In 2021 wordt dit afgerond en zijn de cliëntvertrouwenspersonen Wzd 

op vaste tijden aanwezig in de woonlocaties van Sprank. 

In 2020 zijn 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. 

Melding 2020 2019 2018 

Dwang  0 0 0 

Persoonlijke zaken 0 3 3 

Verblijf 0 3 1 

Organisatie, regels, financiën  0 3 0 

Bejegening  2 5 3 

Zorg en begeleiding  2 0 3 
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17. Vertrouwenspersonen medewerkers 

 

In 2020 waren bij Sprank twee medewerkersvertrouwenspersonen beschikbaar. Deze personen staan 

buiten de organisatie. De medewerkers kunnen bij hen terecht voor zaken die een vertrouwelijk 

karakter hebben en waarvoor men niet (meer) bij een leidinggevende of een collega terecht kan of 

wil. Bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, agressie of situaties waarin men in de hiërarchische lijn 

(sectormanager en raad van bestuur) is vastgelopen. De medewerkersvertrouwenspersoon adviseert 

bij het vinden van een oplossing. Het vertrouwelijke blijft daarbij gewaarborgd. 

De medewerkersvertrouwenspersonen zijn in 2020 vijfmaal benaderd. De raad van bestuur is niet 

benaderd door de medewerkersvertrouwenspersonen. 

 

18. Toekomstverwachting 

 

De raad van bestuur: ‘De coronapandemie heeft duidelijk laten zien dat het anticiperen op de 

toekomst zijn grenzen heeft. Dat ontslaat ons uiteraard niet van de plicht om ons voor te bereiden op 

de toekomst van de gehandicaptenzorg.  

Als organisatie zijn we ook betrokken bij de visieontwikkeling van de visie van de VGN6 richting 2030. 

Er is sprake van een veranderende zorgvraag: meer gericht op kleinschaligheid en meer eigen regie 

voor cliënt en medewerker.  

In 2020 heeft Sprank opnieuw gekeken welke doelgroepen passend zijn bij de kwaliteit van zorg die 

Sprank in huis heeft. Met de focus op kwaliteit van zorg en scholing in deskundigheid rond de 

toenemende complexiteit van cliënten, hoopt Sprank klaar te zijn voor een toekomst, waarin ze zich 

enerzijds zal richten op de ouder wordende cliënt die nu al bij Sprank woont, en anderzijds op de 

toename van het aantal LVB-cliënten en de tendens tot zwaardere zorgvragen (gedrags-en 

zorgintensief) die bij Sprank aankloppen voor christelijke zorg.’ 
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