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Inhoudsopgave
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Met een heus stuur, voetpedalen en een regelbord 

die gekoppeld zijn aan Ricks laptop, laat hij het 

land bewerken, kan hij de laadbakken bedienen, 

claxonneren en nog veel meer.

Niet schoppen
“Nu ga ik oogsten”, zegt Rick en hij geeft gas. Even 

later laat hij een combine het graan dorsen en 

overladen in de laadbak van een tractor. Rick gaat 

er helemaal in op en hoort en ziet mij niet meer. 

Ik tik op z’n schouder om te laten weten dat ik er 

nog ben en graag wat wil weten over zijn werk op 

de echte boerderij.

Want daar werkt Rick drie dagen in de week. In 

overall en met stallaarzen aan houdt hij de hokken 

van de (vlees)varkens en kippen schoon en geeft 

ze voer. “Mooi werk”, zegt Rick. “Je moet goed 

met dieren omgaan. Niet schoppen of tegen ze 

schreeuwen.” 

Hij vindt het niet erg dat de varkens uiteindelijk 

naar de slacht gaan. “Ze zijn goed verzorgd hoor, 

maar de boerin vindt het wel erg!”

Biertje
Rick loopt naar zijn verzameling 

landbouwwerktuigen en demonstreert trots wat 

de combine allemaal kan. “Deze combine heb ik 

gekregen van een combinefabriek.” In de mooie 

vitrinekast zie ik ook zijn verzameling bierflesjes en 

-glazen staan. “Ik heb er nog veel meer”, zegt Rick 

“maar die zitten allemaal in dozen.” Volgens mij 

houdt Rick wel van een biertje!

4  
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Een groene of een rode tractor, 
met of zonder laadbak of toch een 
combine? Rick Beugeling (40) van 
de Jacob Marisstraat 4 in Ommen 
laat hun motoren ronken met zijn 
‘boerderij-simulator’.

 Helemaal jezelf 

‘Het boerenwerk 
 is móói werk’

’Deze combine 

heb ik van de 

combinefabriek 

gekregen!’
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‘Heb geen verbeteringen, 
voel me op mijn gemak’

Was Sprank het afgelopen jaar al uitgeroepen tot beste werkgever 
in de gehandicaptenzorg, het cliënttevredenheidsonderzoek 

(cto) scoort ook zeer hoog. Het laat zien dat 88,6% van de 
cliënten zeer positief is over de zorg van Sprank, terwijl 

vergelijkbare organisaties gemiddeld 85,2 scoren. Bij ouders/
vertegenwoordigers is dat percentage zelfs 92 tegen 88,5.

Tijd en aandacht van de begeleiders 

is in vergelijking met het vorige 

onderzoek onder cliënten toegenomen. 

Vertegenwoordigers geven een 

vergelijkbaar beeld met twee jaar 

geleden. Op dit punt wijkt Sprank niet af 

van collega-zorgorganisaties: tijdsdruk is 

een landelijk probleem.

Begeleiding zorgt goed voor mij maar 

moeten veel voor anderen zorgen en 

typen. Graag meer tijd voor mij. 

Het door de begeleiders nakomen 

van afspraken wordt, in vergelijking 

met de andere organisaties, ietsje 

beter gewaardeerd, maar is ook een 

aandachtspunt.

Ik wil graag dat iedereen op tijd komt. 

Als je met mij een afspraak hebt moet je 

op tijd zijn. 

Interne trainer en begeleider Aly Willems 

geeft ‘Driehoekstrainingen’. “Wij zeggen 

altijd tegen beginnende begeleiders: 

‘Doe wat je belooft, liefst iets eerder, 

liefst iets sneller. Neem in het begin elke 

week contact op met de verwanten, 

zodat je van hen én van de cliënt het 

vertrouwen krijgt.’ Want afspraken maak 

je in de Driehoek. Iedereen moet zich 

eraan houden.

De open opmerkingen van cliënten 

dat we ons niet aan afspraken houden, 

hebben er soms mee te maken dat 

we bijvoorbeeld later eten omdat een 

bewoner een toeval heeft gehad. Die 

zorg gaat vóór, maar de bewoners 

begrijpen dat niet altijd. Afspraken staan 

in het draaiboek; ze zijn belangrijk, en 

bekend in de Driehoek.”

Huis en omgeving
De woonruimte wordt door cliënten 

uitzonderlijk goed gewaardeerd. 

Wel zijn er aandachtspunten, zoals 

gehorigheid, te weinig buitenruimte en 

klimaatbeheersing (te warm). Opvallend 

hoge scores zien we ook waar het gaat 

om ondersteuning van de cliënten 

bij gezond leven: 90,6%. Dat is een 

speerpunt van Sprank, en we zien dat 

dit eff ect heeft. Ook opmerkelijk is hoe 

tevreden cliënten zijn dat ze bij Sprank 

eigen keuzes kunnen maken en nieuwe 

dingen leren. De waardering daarvoor is 

zelfs hoger dan bij verwanten. 

Groepsdynamiek
Het ‘op je gemak voelen in de groep’ 

scoort beter ten opzichte van het vorige 

onderzoek. Dat mag bijzonder genoemd 

worden, gezien het feit dat bewoners 

door de coronamaatregelen lange tijd 

gedwongen binnen zaten. Ruim 70% 

van de cliënten en verwanten is hierover 

tevreden. Maar het geldt niet voor 

alle cliënten dat ze zich prettig voelen 

binnen de groep, en het is dan ook een 

aandachtspunt. 

Ik voel me soms er een beetje buiten 

staan, wil verhuizen naar andere groep 

of locatie. En: Veel cliënten zijn te druk 

en daar kan ik niet tegen. Ik ben ook 

druk maar daar kan ik niets aan doen.In het onderzoek, uitgevoerd door 

Customeyes, zijn de uitkomsten 

vergeleken met andere organisaties 

in de gehandicaptenzorg. De cliënten 

krijgen de resultaten van hun groep 

teruggekoppeld in het bewonersoverleg. 

De teams gaan aan de slag met de 

resultaten en koppelen dit terug aan de 

verwanten/vertegenwoordigers.

Begeleiders
Er is een zeer hoge waardering 

voor de begeleiders en ook voor de 

ondersteuning die zij geven.

Cliënt: Ze doen hun best, hier, dusse.. tis 

allemaal goed hier.

Verwant: Op dit moment zijn er geen 

verbeterpunten! De inzet is optimaal!
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 Hoge waardering voor Sprank van cliënten en verwanten

Uit het cliënttevredenheidsonderzoek

Er is een zeer hoge waardering voor 
begeleiders en hun ondersteuning 

Dat sommige cliënten zich niet prettig 
voelen in de groep is een aandachtspunt

Positief onderscheidend

• De cliënt mag zelf keuzes maken 

• Levensovertuiging past bij leef/werkomgeving 

• Is tevreden over de woonruimte 

• Kan meepraten over veranderingen in zorgplan

86%

Respons
cliënten

53%

Respons
Ouders en verte-
genwoordigers
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‘ En soms is de oplossing eenvoudig: 
zet cliënten niet tegenover elkaar’

Grote waardering oogst de hulp 
bij het oplossen van conflicten

Wensen
Er zijn ook wensen, zoals naar buiten kunnen 

bij de woning of samen leuke dingen doen.

•  Mee willen doen aan activiteiten buiten 

Sprank

• Begeleiders hebben genoeg tijd

• Vertrouwenspersoon kennen

• Op gemak voelen bij groepsgenoten

Vrije tijd
Veel cliënten geven in de open 

antwoorden aan dat ze meer willen 

ondernemen met anderen. Dat 

zou kunnen samenhangen met de 

coronabeperkingen van destijds. Zij 

willen meer contacten, en daarbij wordt 

de kerk ook vaak genoemd.

Meer contacten in de kerk met jonge 

gezinnen.

Meer activiteiten samen doen vooral 

als het weer wat soepeler kan met de 

coronaregels.

Toch laat het onderzoek ook zien dat 

veel cliënten niet zoveel behoefte 

hebben aan activiteiten buiten Sprank, 

bijvoorbeeld sporten. Ze geven de 

voorkeur aan een-op-een-contacten, 

zoals met de begeleider of een 

vrijwilliger.

Wat een verrassing! Alle woningen 
en dagbestedingslocaties 
ontvingen een spelletj esbon van 
de Vrienden van Sprank. 
De bewoners konden de bon zelf 
besteden aan iets wat ze graag 
wilden hebben. 
Een sjoelbak, ganzenbord, het 
kaartspel Beverbende of SpelPlus (speciaal 
voor ouderen); dat wordt urenlang samen 
spelletj es doen. Kom gerust een keer langs om 
mee te doen! 
Eva uit Hoogeveen kreeg zelfs een tip van een 
bekende actrice en presentatrice: “Ik zag op 
Instagram Wendy van Dijk met haar dochter een 
spel spelen. Ik vroeg aan haar welk spel het was 
en toen kreeg ik antwoord dat het Dobble was. 
De begeleiding heeft het spel voor mij besteld 
als verrassing! En het is superleuk om samen te 
spelen op het steunpunt.”

Bedankt, 
Vrienden van Sprank! 

 Verrassing:  Verrassing: 
 spelletjesbon!  spelletjesbon! 

Wilt u een donatie doen aan de 
Vrienden van Sprank? Scan de 
QR-code of maak uw gift over 
via NL90 RABO 0118 716 638. 
Alvast bedankt! 
www.vriendenvansprank.nl 

88,6%

Algemene 
tevredenheid 

cliënten

92%

Algemene 
tevredenheid 

ouders en verte-
genwoordigers

Over wat Sprank doet ter verbetering 

van de groepsdynamiek vertelt Lara 

van Boggelen. Zij en de andere 

gedragsdeskundigen doen zorgvuldig 

onderzoek naar de oorzaken als 

iemand zich niet prettig voelt in de 

groep. Zo mogelijk verkleinen ze de 

groep of adviseren zij dat zo’n cliënt 

meer individuele ondersteuning krijgt 

of zijn verhaal kan vertellen aan de 

cliëntgroepondersteuner. “En soms is 

de oplossing eenvoudig: zet cliënten 

niet tegenover elkaar aan tafel, zodat 

ze elkaar kunnen aankijken, maar 

zet ze naast elkaar. Soms wordt de 

groepssamenstelling gewijzigd. Een 

cliënt kan dan in een andere groep, 

waarin hij mogelijk beter past, een 

nieuwe start maken. 

Conflicten oplossen
Grote waardering oogst de hulp bij het 

oplossen van confl icten. Locatieleider 

Jeanet ter Beek geeft als verklaring dat 

hier in trainingen veel aandacht voor is. 

“Als begeleiding leer je oog te krijgen 

voor bijvoorbeeld ruzies of agressie 

in de groep en hoe je daarmee goed 

kunt omgaan. Dat is in het belang van 

medewerker én cliënten.” 

De bekendheid van de 

cliëntvertrouwenspersoon is sterk 

gestegen in vergelijking met het vorige 

onderzoek, maar nog niet voldoende. 

Om die bekendheid te bevorderen, 

houden zij spreekuur op de locaties. 

En verder
Werk en dagbesteding van Sprank 

worden zeer goed gewaardeerd. Zowel 

het zorgplan zelf als de mogelijkheid om 

mee te praten scoort hoog, maar er zijn 

ook veel cliënten die de vraag daarover 

moeilijk vinden. Verwanten geven aan dat 

het wel beknopter mag. De waardering 

voor de levensbeschouwelijke identiteit 

van Sprank is gestegen. 

Verwant: Ik ben blij hoe ze de christelijke 

identiteit vormgeven.

Sprank aanbevelen
Samenvattend: Sprank is een 

prachtige organisatie - dus cliënten, 

medewerkers en verwanten: zegt 

het voort!

Meer lezen over het onderzoek: 

https://stichtingsprank.nl/cto.

Sprankel Magazine
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Sprank jaarkalender
Sprank heeft 

voor de locaties 

een jaarkalender 

ontwikkeld, die 

de hoogtepunten 

in het jaar 

uitbeeldt, zoals 

christelijke feesten, 

Moederdag en Koningsdag. Ook 

is er aandacht voor persoonlijke 

levensgebeurtenissen, 

bijvoorbeeld de geboorte of 

juist het overlijden van een 

familielid, het behalen van een 

diploma of christelijke mijlpalen 

als doop of belijdenis doen. 

Troostdoos en schatkist
Rondom verdriet, afscheid 

nemen en rouw zijn 

binnen Sprank diverse 

materialen beschikbaar, zoals 

de ‘troostdoos’ of een schatkist. 

Het schatkistje wordt gevuld 

met persoonlijke bezittingen 

van de overleden cliënt, om zo 

nog eens stil te kunnen staan 

bij wie deze persoon was. 

Sommige locaties gebruiken het 

als levenskastje, om juist tijdens 

het leven te verzamelen wat 

belangrijk is voor de cliënt. 

Levensboom
Omdat we ook graag het 

leven willen vieren, ontvangen 

cliënten die 25 jaar bij Sprank 

in zorg zijn het beeldje van de 

Levensboom: hét symbool 

dat we bij Sprank erop gericht 

zijn de ander tot bloei te laten 

komen. 

Deze materialen 
zijn er voor de hoogte- 
en dieptepunten in 
het leven

Levensboom
Omdat we ook graag het 

Wie jarig is of iets te vieren heeft, 
trakteert. Wie iets of iemand verliest, 
rouwt. Aandacht voor mijlpalen of 
belangrijke levensgebeurtenissen 
helpen om gevoelens tastbaar te 
maken en om het leven kleur te 
geven. Het vieren en herdenken 
geeft orde en structuur in het leven. 
Hoe geven we dit vorm bij Sprank?

Voor iedere wooncliënt 
wordt een schatkistje 
gemaakt bij dagbesteding 
Fraam in Middelstum: 
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Bewoonster 

Ellen krijgt 

bezoek van 

haar broer.
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In deze woningen is nog plaats!
Wil je zelfstandig wonen, met begeleiding van Sprank? Er zijn 

appartementen of zit/slaapkamers vrij op de volgende locaties: 

 Open plaats  Mijlpalen 

Nieuwe initiatieven

Er zijn plannen om 
nieuwe woningen te 
bouwen. We komen 
graag met je in contact 
als je meer wilt weten 
over wonen in: 

•  Drachten
•  Buitenpost
•  IJsselmuiden

Bel 088 007 07 00 of 
e-mail naar 
info@stichtingsprank.nl , 
ook als je op zoek bent 
naar een woning in een 
andere plaats. 
www.stichtingsprank.nl 

Samen met De Haven 
(ouderenzorg) in Bunschoten-
Spakenburg heeft Sprank een 
woning geopend voor mensen met 
een verstandelijke beperking én 
dementie. Helaas komt dementie 
vaker voor bij mensen met een 
verstandelijke beperking, maar 
het is lastig te herkennen. Op 
De Boerderij krijgen bewoners de zorg 
die bij hen past in een herkenbare en 
huiselijke omgeving. Hebt u interesse in 
deze specifieke zorg en begeleiding? Neem 
contact op met Stichting Sprank en vraag 
naar onze consulent Jolanda Huisman.
www.stichtingsprank.nl/locaties  

 Roden 
Bernhardpassage

 Hardenberg 
Weidebuurt en Elzenlaan

Bekijk een digitale rondleiding van de locaties op www.stichtingsprank.nl.

Materialen 
om te 

rouwen en 
te vieren

De Boerderij: voor mensen met een
verstandelijke beperking én dementie

Sprankel Magazine
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‘Het was niet altijd 
gemakkelijk om een 
tweelingbroer met 
een beperking te 
hebben’

‘Albert is trouw in zijn werk en 
voelt zich zeer verantwoordelijk’

 De Driehoek 

Albert Hakvoort (66) woont bij Sprank op de 
Vlasakkerstaete in Hardenberg. Hij is een veelzijdig 
mens en heeft allerlei bijzondere hobby’s. Zijn 
nieuwste ontdekking is de duofiets, vertelt zijn 
broer Auke, met wie hij ook graag een ritje maakt. 

Broer Auke Hakvoort 
Albert is 66 en mag 
bijna met pensioen. 
“Maar dat doet hij 
vast niet. Zijn werk is 

zijn levensvervulling! Hij werkt op een 
bosproject, en ook op de kinderboerderij: 
houtzagen, dieren voeren. En daarnaast 
helpt hij op Vlasakkerstaete in de keuken. 
Albert is trouw in zijn werk en voelt 
zich zeer verantwoordelijk. Ik ben erg 
betrokken bij mijn broer. Al sinds onze 
vader op vrij jonge leeftijd overleed, 
heb ik toezicht gehad, later met zijn 
tweelingzus Janneke. Het contact met 
Sprank is plezierig. Zijn begeleidster 
Yvonne toont veel inzet. 
Albert heeft een fenomenaal geheugen 
voor gebeurtenissen en personen. Nare 
ervaringen blijven hangen, maar mooie 
ook. Als er iemand in zijn omgeving 
overlijdt, gaat de begeleiding bij hem 
zitten om hem te troosten.Albert voelt 
zich thuis bij Vlas en ook in de kerk.  
Ik ben weleens jaloers op zijn eenvoudige 
geloof. ‘Waarom vier jij avondmaal, 
Albert?’ ‘Omdat de Here Jezus van  
mij houdt.’”

Zus Janneke van der 
Kruijt-Hakvoort
Terwijl Auke vooral 
de zakelijke kant voor 
Albert regelt, zorgt 

Alberts tweelingzus Janneke voor zijn 
persoonlijke behoeften, zoals kleding. 
“Albert en ik zijn de jongsten uit een gezin 
van zes kinderen. Wij zijn geboren op een 
boerderijtje. Mijn moeder wist niet dat ze 
zwanger was van een tweeling. Er is bij de 
geboorte iets misgegaan, waarbij Albert 
ademtekort en een hersenbloeding kreeg. 
Hij heeft lang in het ziekenhuis gelegen. 
In onze jeugd deed Albert alles na wat ik 
ook deed. 
Het was niet altijd gemakkelijk om 
een tweelingbroer met een beperking 
te hebben; hij vroeg veel aandacht. 
Begrijpelijk natuurlijk. Toen hij in de 
puberteit kwam, werd het moeilijker 
met hem om te gaan. De begeleiding die 
je tegenwoordig hebt, was er vroeger 
niet. Albert moest naar een instelling. 
Hij had erg heimwee. Daarna is hij vaker 
verhuisd, maar bij Sprank is hij helemaal 
op zijn plek. Alles is goed gekomen. 
De begeleiding is deskundig en warm. 
Yvonne is echt een topper; hij  
vertrouwt haar.”

Sprankel Magazine
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‘We vertrouwen 
elkaar, we doen 

het samen’ 
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“Van ons als ouders wordt verwacht dat we zo 
nu en dan komen klussen op de locatie. Ik houd 
niet van klussen, maar ik vind wel dat ik wat 
voor Sprank mag doen. Dus toen ik de oproep 
van de cliëntenraad zag, wist ik meteen: dat is 
wat voor mij. Sprank is een organisatie waarbij 
al veel goed loopt. Daarnaast is er volop in 
ontwikkeling. Sprank wil echt vooruit. Als 
cliëntenraad werk je samen en vul je elkaar 
aan, iedereen met zijn of haar talent. Met mijn 
betrokkenheid wil ik ouders en bewoners een 
hart onder de riem steken.” 

 Van de cliëntenraad 

‘Sprank is volop in ontwikkeling’‘Sprank is volop in ontwikkeling’
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Begeleider Yvonne 
Ligtenberg
“Sinds kort is Irene 
Bügel persoonlijk 
begeleider van 
Albert, maar ik ben 

schaduwbegeleider. Ik ken Albert al zeven 
jaar en er is echt een klik tussen ons. Hij 
is moeilijk verstaanbaar, dus ik geef hem 
tijd en aandacht, zodat hij zich kan uiten. 
We werken aan een eigen boek voor 
Albert, met plaatj es van zijn wereld: bos, 
dieren, keuken, boos, blij, kerk, familie. We 
oefenen, zodat hij verstaanbaar is mocht 
zijn spraak verdwijnen. Albert is gebaat 
bij duidelijkheid. Ik zeg altijd ruim van 
tevoren wat we gaan doen.” Albert heeft 
veel hobby’s: paardrijden, zwemmen, de 
duofiets en plastic doppen sparen voor 
een goed doel. “Albert geniet van kleine 
dingen, het videobellen met Auke en 
Janneke. Zelf bel ik hen ook geregeld. Ik 
begrijp wat verwanten nodig hebben, 
want ik heb zelf ook een dochter die bij 
Sprank woont. Het contact met Auke en 
Janneke is goed. We vertrouwen elkaar, 
we doen het samen.” 

Albert Hakvoort
“Je mag wel in mijn 
kamer komen,” gebaart 
Albert. Hij pakt meteen 
zijn fotoboek. Samen 
met Janneke, Auke 

en Yvonne kijken we naar de foto’s. 
Albert laat de boerderij zien waar hij 
is opgegroeid. De woning lag een stuk 
buiten Urk en is destijds door Alberts 
vader zelf gebouwd. “We deden alles 
lopend,” vertelt Janneke, “want fietsen 
konden we niet betalen.” Albert wijst 
naar de foto van zijn ouders. Moeder 
Hakvoort verdiende met naaiwerk extra 
geld voor het grote gezin. De neven en 
nichten van Albert staan ook allemaal in 
het fotoboek, met hun kinderen. En tot 
besluit is er een foto van een vriendelijk 
lachende Albert. Hij geniet in zijn kamer 
van de gezelligheid en alle aandacht. Bij 
mijn vertrek houdt hij attent de deur voor 
mij open. Dank je wel Albert, voor de 
gastvrijheid!

Oproep
Doe mee met de cliëntenraad. Wil jij je ook 
graag inzetten voor de cliëntenraad? 
We zoeken nog versterking! 
Mail naar: clientenraad@stichtingsprank.nl 
voor meer informatie. 

‘We werken aan 
een plaatjesboek voor 
Albert, zodat hij zich 
verstaanbaar kan maken’

Rob Lengkeek en Peter Petersen: twee nieuwe leden 
van de cliëntenraad. Betrokken ouders die zich 

inzetten voor Sprank. Wie zijn ze, en wat drijft hen? 

‘Als ouder wil ik niet langs de 
kant blijven staan’

‘Sprank wil echt vooruit’

“Als ouder wil ik niet langs de kant blijven 
staan. Als lid van de cliëntenraad sta je dicht 
bij Sprank en heb je invloed op belangrijke 
beslissingen. Je houdt elkaar scherp, ook 
wat betreft de christelijke waarden. Dat vind 
ik erg belangrijk. Wat me opvalt is dat de 
neuzen dezelfde kant op staan. Zowel van de 
cliëntenraad als van de raad van bestuur. 
We willen de best mogelijke zorg verlenen 
aan de cliënten. Het geeft een goed gevoel om 
daaraan te mogen bijdragen.”

Leeftijd: 62 jaar
Woonplaats: Harderwijk
Beroep: hoofd financiële 
administratie 
Verbinding met Sprank: 
vader van Julian (21), 
bewoner Hart van Vathorst, Amersfoort

Leeftijd: 73 jaar
Woonplaats: Dalfsen
Beroep: schade-expert
Verbinding met Sprank: 
vader van Heleen (34), 
bewoner Reysigerweg, 
Zwolle en Joost (39), bewoner 
Jacob Marisstraat 4, Ommen.

 Peter Petersen  Peter Petersen  Rob Lengkeek  Rob Lengkeek 
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Wilma en Eva koken 

vandaag samen.

Op bijzondere momenten, bijvoorbeeld 

toen de bewoners hun vaccinatie 

kregen, voel je de zorgzaamheid voor 

elkaar. Dat is waardevol.”

Marieke steekt er eentje op. Ze zit 

op haar eigen terras achter haar 

appartement. Het terras heeft ze 

vandaag nog schoongeveegd en het 

appartement ziet er netjes uit. “Daar 

houd ik van.” Marieke werkt bij sociale 

werkvoorziening Wedeka. “Als ik aan het 

einde van de dag thuiskom, is het fi jn 

als het hier netjes is.” Marieke geniet van 

het zelfstandig wonen op Veldhorst. “Op 

maandag kook ik voor de hele groep en 

zorg dan ook voor de boodschappen. Ik 

heb hier veel vrijheid en dat past bij mij.”

Vakantievrienden
Aan de andere kant van de 

hal woont Wilma. Op haar 

schoot zit ‘troetel’. Wilma 

houdt van knuff els en laat 

haar nieuwste aanwinst zien. 

“Deze heb ik op vakantie met 

Dit Koningskind gekocht en hij 

kan mij napraten”, vertelt ze, gevolgd 

door een komische demonstratie. Haar 

slaapkamer staat vol met knuff els, en op 

haar tafel liggen allerlei knutselspullen: 

“Ik hou van creatief bezig zijn. Dit heb ik 

allemaal voor mijn verjaardag gekregen.” 

Dan wordt Wilma geroepen. Ze zal 

vandaag helpen met koken. 

Terras
Terwijl het eten wordt bereid, gaan de 

anderen buiten op het terras zitten voor 

de groepsfoto. Er wordt gelachen, want 

de kussens zitten nog in het plastic. 

“Dat komt door de Nederlandse zomer, 

hoor!” grapt Miguel. De groep neemt 

zich voor om vaker samen buiten te 

zitten. Want wat hebben ze het eigenlijk 

goed samen op Veldhorst!

Martin: “Ik maakte kennis met zwemmen 

toen ik een keer ging kijken bij de 

zwemtraining van een huisgenoot. Ik zat 

op de tribune te kijken, toen de trainer 

vroeg of ik mee wilde doen. Ik had geen 

zwemkleding mee, maar dat was geen 

excuus. Een paar minuten later sprong 

ik in een geleende zwembroek het 

bad in en sindsdien ben ik echt weer 

gaan zwemmen. We hebben aan veel 

wedstrijden meegedaan en zo heb ik al 

deze medailles gewonnen. Daar ben ik 

best trots op.”

Heel verschillend
Op Veldhorst wonen twaalf mensen die 

allemaal heel verschillend zijn. “Ondanks 

de verschillen hebben ze veel aan 

elkaar”, vertelt begeleider Rika. “Iedereen 

mag zichzelf zijn en krijgt de ruimte om 

te doen wat bij hem of haar past. 

Het is een virus. En nee, het gaat deze keer niet over corona, 
maar over wedstrijdzwemmen. Het begon bij Yvonne en sloeg 
over op haar huisgenoten Miguel en Martin. En er zijn al heel 

erg veel medailles mee gewonnen.

‘We zijn allemaal anders’‘We zijn allemaal anders’
 Locatie in beeld: Veldhorst in Stadskanaal  Locatie in beeld: Veldhorst in Stadskanaal 
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Wilma en 

troetel.

Gezellig op 

de ‘nieuwe’ 

tuinset.
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Martin toont zijn 

zwemmedailles.



Zelfs na ruim vijf jaar werken bij Sprank verkeert 
Nathalie naar eigen zeggen nog steeds ‘op een roze 
wolk’. Ze is in 2016 in dienst gekomen als begeleider 
op de Steenuil in Bedum.

Je bent opgetogen over je werk. Vertel.
“Het is fijn te merken dat mijn aanwezigheid er voor 
de cliënt echt toe doet. Ik ben dankbaar dat mijn 
werk als begeleider de ander helpt te groeien en 
om zo zelf ook weer van betekenis te mogen zijn. 
Je bent werkelijk van toegevoegde waarde voor 
iemands leven.  
Een eenvoudig voorbeeld is dat je een cliënt helpt 
om naar zijn werk te gaan. Maar het gaat verder. We 
zijn gericht op de eigen wensen en inbreng van de 
cliënt. We kijken hoe hij kan groeien. 

Zo gaf een bewoner aan zelfstandig te willen 
koken. Die heeft nu een eigen keukentje 
gekregen. Op die manier denken we heel actief 
mee met de cliënt. Ik ben ook blij met ons 
team. Het voelt veilig. We leren van elkaar.”

Waarom werk je graag met mensen die een 
verstandelijke beperking hebben?
“Het is een doelgroep met een diverse 
problematiek. Dat maakt het werk gevarieerd. 
Je wordt uitgedaagd steeds meer te leren over 
ziektebeelden en psychosociale problematiek. 
Er zijn ook cliënten met psychiatrische 
problemen. Je helpt een cliënt dus enerzijds 
met eenvoudige handelingen als douchen, 
maar voert ook moeilijke gesprekken. Verder 
geef je ondersteuning bij het creëren van 
een netwerk, waardoor je te maken hebt met 
vrijwilligers en met het kerkelijk leven van de 
cliënt. We stimuleren dat onze cliënten ook 
in de kerk van betekenis zijn, bijvoorbeeld 
doordat ze meewerken in de crèche.”

Welke rol speelt de christelijke identiteit 
van Sprank in je werk?
“Het zorgt ervoor dat ik mij bewuster ben van 
mijn christen-zijn. De cliënt moet kunnen 
merken dat mijn geloof en mijn gebed echt 
zijn. Mijn handelen moet professioneel zijn, 
maar ook goed, rechtvaardig en ethisch.  
Ik ben me er sterk van bewust dat we dezelfde 
Vader hebben. Samen trekken we op naar het 
Koninkrijk. Het is een gezamenlijke reis.
Die gedachte helpt me ook om naast de cliënt 
te gaan staan. Om niet te werken vanuit positie 
of hoogmoed, maar vanuit verbinding.  
We zijn broeders en zusters van elkaar. Als er 
iets speelt, moeten we er samen uitkomen.  
We hebben dezelfde Maker.”

 Werken bij Sprank 

‘Je helpt met eenvoudige handelingen, 
maar voert ook moeilijke gesprekken’
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   Woonbegeleider Nathalie Sikkema: 

‘  We stimuleren  
de cliënt om  
van betekenis  
te zijn’
Bij Stichting Sprank werken begeleiders 
die oog hebben voor hoe de cliënt zich kan 
ontwikkelen. Nathalie Sikkema is daarvan 
een voorbeeld. “Het gaat erom de cliënt te 
helpen van betekenis te zijn.”

Sprankel Magazine
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Sprankel is een uitgave van Stichting Sprank, 
christenen met hart en zorg voor mensen met 
een beperking. 

Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle

T 088-007 07 00
W www.stichtingsprank.nl
E info@stichtingsprank.nl

Vrienden van Sprank
secretariaat@vriendenvansprank.nl 
0321-312 684

Wilt u eenmalig een bijdrage geven? 
Uw gift is welkom op rekeningnummer NL90 
RABO 011 87 16 638 t.n.v. Stichting Vrienden 
van Sprank te Zwolle. Donateur worden? 
Vul online een aanmeldformulier in op 
vriendenvansprank.nl.

Vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk 
of hebt u daarover vragen? Neem contact met 
ons op via vrijwilligers@stichtingsprank.nl.

Wilt u de Sprankel niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar 
info@stichtingsprank.nl.

Cliëntenraad
clientenraad@stichtingsprank.nl
0592 340 645
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Colofon

Oproepje: Wat heb jij in je schatkistje?
In de volgende Sprankel wil de redactie graag foto’s afdrukken 
van een cliënt en zijn schatkistj e. Heb je zo’n foto of wil je er 
eentj e maken (op minimaal 1 MB)? Mail deze naar t.westerbeek@
stichtingsprank.nl, met vermelding van de naam van de bewoner, 
woonplaats, leeftijd en een korte toelichting wat er in het schatkistj e 
zit. De redactie maakt een selectie van de inzendingen.

Pannenkoeken van 
‘de oma van Roy’
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Zo af en toe ontvang ik een handgeschreven brief van 
een bewoner. Dat vind ik altijd een feestj e. 
Dat iemand de moeite neemt om mij te schrijven! 

Niet dat de aanleiding altijd zo leuk is. De ene cliënt hoopt 
dat ik ervoor kan zorgen dat hij of zij naar een andere locatie 
kan verhuizen. En een andere bewoner vraagt of ik iets kan 
regelen waarvan de begeleiding gezegd heeft dat het niet 
kan of mag. De moeilijkste vragen gaan over je veilig voelen 
in het huis waar je woont; of je gelukkig bent met de mensen 
met wie je een groep vormt. 

Vreugdedansje
Dat de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek 
positief zijn, stemde me al blij: cliënten en hun verwanten 
zijn heel tevreden over de zorg van Sprank. Maar ik deed pas 
echt een vreugdedansje toen ik las dat het effect heeft dat 
we concreet zijn gaan werken aan het gevoel van veiligheid 
in de groep. ‘De begeleider helpt mij als ik ruzie heb’, is zo’n 
uitspraak. 

Spannend
Je goed voelen in de groep is belangrijk voor bewoners, 
maar ook voor medewerkers. Iedereen gaat in zijn of haar 
leven op een bepaalde manier met ruzie en spanningen om. 
Je kunt ervoor weglopen of het aangaan, en dat is niet altijd 
iets wat je bewust doet. Medewerkers vinden het fijn dat ze 
handvatten krijgen hoe je een spannende situatie aanpakt. 
Uit het cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat we hier echt 
stappen in hebben gemaakt.

Sinterklaas
De brievenschrijvers krijgen trouwens altijd een kaart of een 
brief van me terug. Vandaag gaat er een op de post naar een 
bewoner die graag Sinterklaas op bezoek wil krijgen. Ik zin 
op een plannetj e hoe we dat voor elkaar boksen. Wat een 
leuke baan heb ik toch…

Anne Westerduin de Jong, raad van bestuur
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ColumnIngezonden

De oma van cliënt Roy was onze 
pannenkoekbakvrijwilliger. Iedere 
maand kwam ze op zondag naar Parel-
Staete om pannenkoeken te bakken. 
Begin dit jaar is oma overleden. Ze wilde 
graag iets nalaten aan Parel-Staete. De 
familie bedacht een plan.

Roy vond het geweldig als zijn oma er was – en wij ook. 
Ze maakte eerst het beslag, ging dan spelletj es doen met 
Roy en daarna begon ze met bakken. 

De familie bedacht om op kosten van oma met alle bewoners van 
Parel-Staete pannenkoeken te eten bij pannenkoekrestaurant De 
Huifkar. De moeder van Roy ging 
ook mee. Wat was het gezellig en wat was het lekker! 

Lieve familie van Roy, 
namens alle bewoners 
heel erg bedankt!

Harriet van der Ploeg, 
Parel-Staete

Eindelijk weer 
sporten!

Afgelopen jaar zijn 
vanwege corona veel 
activiteiten stilgelegd. 
Maar sinds de zomer 
mogen de bewoners 
van groep Rood (Sprank 
Vathorst) weer elke 
donderdag naar sport en 
spel. En ze genieten er 
enorm van!
Er wordt van alles 
verzonnen door Luuk. 
De ene keer een parcours, 
de andere keer een tikspel 
of verstoppertj e. Het was 
wel echt even wennen. 
Iedereen was na de eerste 
keer heel erg moe.
Wat ze allemaal het leukst 
vinden om te doen is rond 
de tafeltennistafel rennen 
en ondertussen de bal 
heen en weer gooien. 
En natuurlijk is een
potj e voetbal ook 
favoriet!

Wilma Gerritsen, 
Hart van 
Vathorst

 Feestje  Feestje 
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Oproepje: Wat heb jij in je schatkistje?
 wil de redactie graag foto’s afdrukken 

van een cliënt en zijn schatkistj e. Heb je zo’n foto of wil je er 
eentj e maken (op minimaal 1 MB)? Mail deze naar t.westerbeek@
stichtingsprank.nl, met vermelding van de naam van de bewoner, 
woonplaats, leeftijd en een korte toelichting wat er in het schatkistj e 
zit. De redactie maakt een selectie van de inzendingen.
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Psalm 139

Heer, U weet alles van mij,
U kent mij.

U weet waar ik ben, 
en U weet waar ik heen ga. 

U weet wat ik denk.
U ziet me als ik thuis ben
en U ziet me onderweg.

Ik dank U daarvoor.

Voor ik mijn mond opendoe, 
weet U al wat ik wil zeggen.

U bent voor mij en achter mij.
U bent om mij heen.

Uw hand houdt mij vast.
Ik vind het een wonder dat U mij zo goed kent.

Ik kan het niet begrijpen.

Nog voordat ik werd geboren, 
wist U alles van mij.

Toen mijn lichaam nog geen vorm had, 
zag U mij al.

U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt U gevormd.

Ik dank U daarvoor.

Want het is een wonder zoals ik gemaakt ben,
het is een wonder zoals ik ben. 

Bewoners van Sprank hebben met 
elkaar op ontroerende wijze Psalm 
139 vertolkt. Het filmpje is te zien op 
YouTube, scan de QR-code onderaan 
de pagina.

Want het is een wonder zoals ik gemaakt ben,
het is een wonder zoals ik ben. 

Ik ben wonderlijk gemaakt


