Aanmelding en wachtlijst

Hoe werkt het?
Wil je je aanmelden voor wonen of dagbesteding bij Sprank? Onze
consulenten advies en bemiddeling staan voor je klaar.
Aanmelden kan via het contactformulier op de website of door te bellen of
mailen: tel. 088 007 07 00, E-mail: info@stichtingsprank.nl.
We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17 uur.
Kennismaking
We beginnen met een telefonische kennismaking. Het is voor ons belangrijk om
een goed beeld te krijgen van de zorgvraag. Onderwerpen die onder andere aan
de orde komen zijn:
Is er sprake van een verstandelijke beperking?
Past de christelijke levenssfeer?
Is er bijkomende gedrags- en/of psychiatrische problematiek?
Is er een passende indicatie?
Welke locatie zou passend zijn, en is er plaats?
Is plaatsing op de wachtlijst gewenst?
Na dit gesprek stellen we in overleg vast of we verder gaan met het
aanmeldingsproces.
Intakegesprek
Bij de volgende stap wordt het dossier en/of relevante informatie overgedragen
aan de consulent. Ook wordt het intakeformulier digitaal ingevuld door de
wettelijke vertegenwoordiger of de cliënt zelf.
Op basis van deze informatie stellen we vast of een intakegesprek volgt of dat de
zorgvraag en ons aanbod niet op elkaar aansluiten.
IDU
Na het intakegesprek wordt de aanvraag besproken in de IDU (Instroom
Doorstroom Uitstroom). Dat is een commissie binnen Sprank bestaande uit
verschillende disciplines zoals een gedragsdeskundige, sectormanager en
consulent advies en bemiddeling. Ongeveer elke maand komen ze bij elkaar en
bespreken ze alle aanmeldingen. De commissie bepaalt of je definitief op een
locatie/groep geplaatst wordt, of op de wachtlijst komt te staan. De consulent
stelt je hiervan op de hoogte.
Rondleiding
Om een rondleiding te krijgen op de locatie, kan in overleg met de consulent een
afspraak gemaakt worden.

Wachtlijst
Als er geen passende woon- of werkplek vrij is, is het mogelijk om op de
wachtlijst te komen. Na het akkoord van de IDU-commissie, kom je op de
wachtlijst te staan. Je ontvangt dan bericht van ons met de datum van
akkoord. Als de commissie besluit dat je niet in aanmerking komt stellen we
je daarvan op de hoogte met de reden daarvan. Je kunt voor meerdere
vormen van zorg of begeleiding op de wachtlijst geplaatst worden, ook als je
al zorg ontvangt. De wachtlijst van Sprank is een andere dan de wachtlijst
van het zorgkantoor.
Status
We hebben twee statussen op de wachtlijst: Slapend-wachtend en wachtend.
Wachtend betekent dat je er klaar voor bent om direct te komen wonen zodra er
een plaats vrij komt. De indicatie is in orde en er zit een kopie in het dossier. Bij
de status slapend-wachtend is er nog geen indicatie of is de zorgvraag niet urgent.
Bijvoorbeeld omdat het zorg op de langere termijn betreft of om een regio waar
Sprank (nog) geen zorg biedt. Als de status wijzigt van ‘slapend-wachtend’ naar
‘wachtend’ blijft de datum van akkoord IDU gelden.
Er komt een plaats vrij, wat nu?
Degene boven aan de wachtlijst komt als eerste in aanmerking. We kijken dan of
de zorgvraag en de indicatie op dat moment passend is binnen de locatie en de
groep bewoners. Een uitzondering wordt gemaakt als een andere wachtende meer
urgentie heeft. Als er geen belangstellenden zijn met de status ‘wachtend’,
benaderen we degenen met de status ‘slapend-wachtend’.
Wijziging locatie
Als je op een later moment ook op de wachtlijst van een andere locatie wil dan
moet de IDU-commissie opnieuw akkoord geven. De datum daarvan is dan
bepalend voor de positie op de wachtlijst.
Belangstellendenlijst
De belangstellendenlijst is voor potentiele cliënten die alvast in beeld willen zijn.
Het is mogelijk om op deze lijst te worden geplaatst als de consulent inschat dat
de zorgvraag en het aanbod op elkaar aansluiten.
Woonplaats
Het is mogelijk een ‘wens’-woonlocatie aan te geven, ook als deze woonplaats nu
nog geen woonlocatie van Sprank heeft. Als er plannen voor zijn, dan informeren
we je daarover.
Contact
Ieder jaar neemt onze consulent contact op met mensen die op de wachtlijst
staan. Zo houden we elkaar op de hoogte als er veranderingen in de situatie zijn.

