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Voorwoord Voorwoord Voorwoord Voorwoord raad van bestuurraad van bestuurraad van bestuurraad van bestuur    

 

Het werkwoord verbeelden stond in 2021 centraal door middel van het thema Ik zie, ik zie wat jij niet 

ziet! Het jaar werd opnieuw gedomineerd door de dreiging van het coronavirus.  

De kans is dan groot dat je in zo’n tweede jaar op rij de vitaliteit gaat missen om er met elkaar positief 

in te blijven staan. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! kennen we als een kinderspelletje, maar we merkten 

hoe belangrijk het is om nieuwsgierig te blijven als een kind: elkaar binnen Sprank steeds te 

attenderen op hoe je het óók kunt zien, op het goede en op de voortgaande ontwikkeling in de 

organisatie ondanks de beperkingen door covid-19. De bijvangst in dit bijzondere jaar bleek 

bijvoorbeeld de digitale vooruitgang binnen Sprank, die ertoe geleid heeft dat we als landelijke 

organisatie efficiënter kunnen werken.  

Ook de hoge medewerkers- en cliënttevredenheidsonderzoeksresultaten zijn reden tot dankbaarheid. 

Dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor wat zorgelijk is: met een hoog ziekteverzuim en de 

gevolgen van het coronavirus zijn we ons in 2021 ervan bewust geworden dat de privé-werkbalans 

van onze medewerkers continu aandacht vraagt, evenals het werk maken van het aantrekken van 

nieuw zorgpersoneel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolle, februari 2022 

Drs. Anne Westerduin de Jong, MBA 
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Raad van bestuur 

 Uitgangspunten voor de verslagleggingUitgangspunten voor de verslagleggingUitgangspunten voor de verslagleggingUitgangspunten 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 2021. Alles zoveel 

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

Sprank.  

 

 

 

 Profiel van de organisatieProfiel van de organisatieProfiel van de organisatieProfiel 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. 

 

 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens Algemene identificatiegegevens 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. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. StructuurStructuurStructuurStructuur    van de organisatie van de organisatie van de organisatie van de organisatie     

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

organisatiestructuur is vertaald in het organogram. 

 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. KerngegevensKerngegevensKerngegevensKerngegevens    

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

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

 

2.4.2.4.2.4.2.4. KernactiviteitenKernactiviteitenKernactiviteitenKernactiviteiten    

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 en    

dagbesteding. Sprank is HKZ gecertificeerd en levert zorg op maat in kleinschalige 

woonvoorzieningen. 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. Geografische gebieden, afnemers en leveranciers Geografische gebieden, afnemers en leveranciers Geografische gebieden, afnemers en leveranciers Geografische gebieden, afnemers en leveranciers     

Het werkgebied van Sprank omvat 31 woonlocaties en 4 dagbestedingslocaties in Nederland.  
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2.6.2.6.2.6.2.6. Producten en dienstenProducten en dienstenProducten en dienstenProducten en diensten    

Het productaanbod bestaat uit verblijf tot en met 24 uurszorg en dagbesteding. De zorg wordt 

gefinancierd uit de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet (Jw).  

 

        2021202120212021    2020202020202020    2019201920192019    2018201820182018    2017201720172017    

Wonen 451 436 437 406 396 

Wonen (logeren) 2 1 3 4 4 

Dagbesteding 159 134 114 100 101 

Ambulante zorg 
16 

54 65 80 88 

 

 

Overzicht van het aantal cliënten Wlz, Wmo en Jw 

503503503503        cliënten (31cliënten (31cliënten (31cliënten (31----12121212----2021)2021)2021)2021)    WlzWlzWlzWlz    WmoWmoWmoWmo    JwJwJwJw    OnderOnderOnderOnderaaaaanneminganneminganneminganneming    Stage Stage Stage Stage     TotaalTotaalTotaalTotaal    

Wonen (incl. VPT-intern, pgb, Wmo) met bed 441 10 
 

  451 

Dagbesteding van Sprank 151 6 
 

 2 159 

Logeren 2 0 
 

  2 

Ambulant (incl. VPT-extern, excl. DB) 10 5 
 

1  16 

Volledig in zorg via onderaanneming 
 

8 
 

  8 

 

 

2.7.2.7.2.7.2.7. Personele bezetting en ziekteverzuim Personele bezetting en ziekteverzuim Personele bezetting en ziekteverzuim Personele bezetting en ziekteverzuim     

 

Overzicht van het aantal medewerkers & verzuim 

        
2021202120212021    

2020202020202020    2019201920192019    2018201820182018    2017201720172017    

Aantal medewerkers (contract) 
736 

739 681 644 636 

Aantal medewerkers Fte (contract) 
407 

405 380 343 300 

Ziekteverzuim 
8,10% 

8,40% 5,60% 6,10% 6,06% 

Personeelsverloop (uitstroom) 
15,7% 

13,5% 16,3%     

Personeelsverloop (instroom) 
14,5`% 

21,6% 22,0%     

 

 

Overzicht van het aantal vrijwilligers 

        
2021202120212021    2020202020202020    2019201920192019    2018201820182018    2017201720172017    

Aantal vrijwilligers 
643 

 650 659 677 731 
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 Algemeen beleidAlgemeen beleidAlgemeen beleidAlgemeen beleid    

    

3.1.3.1.3.1.3.1. Missie, visie, strategie en meerjarenbeleidMissie, visie, strategie en meerjarenbeleidMissie, visie, strategie en meerjarenbeleidMissie, 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 met als doel samen leven vol betekenis. Gedreven door de liefde van God, 

geven we 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 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 is gevat in de kernwaarden: Herkenbare christelijke cultuur, liefde, betekenisvol leven, 

betrokkenheid, veiligheid, sprankelend en deskundigheid. 

 

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.  

 

Het doel van de Het doel van de Het doel van de Het doel van de zorgzorgzorgzorg    

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.  
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De hermeneutische cirkel (gebaseerd op Bosch en Suykerbuyk) 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.  

 

Sprank werkt 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 

 

 KwaliteitsbeleidKwaliteitsbeleidKwaliteitsbeleidKwaliteitsbeleid    

    

Afdeling kwaliteit staat voor kwaliteit van zorg aan de cliënten van Sprank, borgen en verbeteren in 

nauwe samenwerking met het primaire proces, management en stafafdelingen. Het missie- en 

visiedocument van Sprank, het meerjarenbeleidsplan en het kwaliteitskader gehandicaptenzorg geven 

hiertoe de richting aan. Jaarlijks reflecteert Sprank onder andere in het kwaliteitsrapport op:  

 De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt.  

 De ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie. 

 Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning. 

 Reflectie op samenwerking. 

 Vakbekwame en betrokken medewerkers.  

De focus op kwaliteit is een voortgaand proces en de cliëntenraad Sprank, de ondernemingsraad en 

de raad van toezicht ontvangen ieder kwartaal, een kwaliteitvoortgangsrapportage. Jaarlijks wordt 

ook het kwaliteitsrapport herzien en aangevuld.  

 

4.1.4.1.4.1.4.1. Externe audit Externe audit Externe audit Externe audit     

In oktober 2021 zijn vier woonlocaties en een aantal afdelingen op het hoofdkantoor geaudit door 

twee externe auditoren om vast te stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem van Sprank voldoet 

aan de eisen uit de HKZ-gehandicaptenzorg.  

De extern auditoren constateerden dat Sprank bewogen en betrokken medewerkers heeft. Er is een 

open houding voor het samen leren. De christelijke identiteit is zichtbaar en positief onderscheidend. 

Er vindt beleidsontwikkeling plaats op de medische - en verpleegkundige zorg. Over het algemeen was 

de conclusie bij de verschillende auditgesprekken dat de basis goed op orde is. 

De extern auditoren noemen de volgende verbeterpunten:  
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� De cyclus van het methodisch werken in het ecd, specifiek het tijdig evalueren van de 

cliëntrisico’s, het rapporteren op doelen. Er is een tekortkoming (minor) specifiek aan een locatie 

toegekend.  

� Het proces van registratie van beoordelingen van uitbestede diensten is onvoldoende geborgd.  

� Opvolging van de tekortkoming uit 2020: het aanschaffen en onderhouden van medische 

meetapparatuur (bijvoorbeeld bloeddrukmeters, insulinemeters) vraagt om goede borging. Dit 

proces is nog niet afgerond. Sprank heeft nog tot in het najaar van 2022 gelegenheid om deze 

minor weg te werken.  

Er is een plan van aanpak gemaakt door de proceseigenaren met ondersteuning van afdeling 

kwaliteit. Medio juni 2022 volgt een beoordeling van de stand van zaken door de externe auditor. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Interne auditsInterne auditsInterne auditsInterne audits    

Naast de externe audit zijn in 2021 tien interne audits uitgevoerd bij woon- en dagbestedingslocaties. 

Sprank werkt volgens het principe van de waarderende audit. De focusonderwerpen voor 2021 

waren:  

- Zorgproces rond individuele cliënt 

- Zorgplan 

- Deskundigheid team 

Enkele bevindingen:  

 Cliënten: Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Er is ook ruime aandacht voor 

welbevinden. De begeleiding biedt een luisterend oor aan de cliënt en ondersteunt bij het 

oplossen van onderlinge ruzie.  

 Verwanten: Benoemd wordt dat de zorgplannen niet goed leesbaar zijn. Omvangrijk, niet 

overzichtelijk en actuele wijzigingen zijn niet goed terug te vinden. Het format voor het zorgplan 

wordt als oorzaak gezien. In september 2021 is een project gestart dat gericht is op verbetering 

van het ecd.  

 Zorgplan: De uitvoering van de evaluaties van zorgplannen vindt niet bij alle locaties plaats 

volgens planning. Soms is de ondertekening niet meer actueel of zijn de interviews met de cliënt 

verouderd. 

Deze bevindingen worden besproken in de driehoek van sectormanager, gedragsdeskundige en 

coördinerend begeleider. Waar nodig vindt doorvertaling plaats naar lokale of Sprankbrede 

maatregelen.  

 Medewerkers en deskundigheid: Bij alle geauditeerde woonvormen is er duidelijke aandacht voor 

teamontwikkeling. De teams maken een positieve ontwikkeling door waar het gaat om thema’s 

zoals openheid en hulpvaardigheid en kwetsbaar durven opstellen. Met name de inzet van 

reflectievragen en andere intervisievormen bij de teamvergaderingen dragen bij aan de 

ontwikkeling. 

 

Op basis van de bevindingen van de afdeling kwaliteit over het jaar 2021, en in overleg met 

gedragsdeskundigen, afdeling hrm en sectormanagers blijven de hierboven genoemde 

focusonderwerpen voor 2022 gelijk aan 2021.  

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Samen leren van ongewenste gebeurtenissen in de zorgSamen leren van ongewenste gebeurtenissen in de zorgSamen leren van ongewenste gebeurtenissen in de zorgSamen leren van ongewenste gebeurtenissen in de zorgverleningverleningverleningverlening    

Sprank wil de cliënten een zo veilig mogelijke zorgomgeving bieden. Het werken aan een veilig thuis 

voor de cliënten heeft dan ook dagelijks de aandacht. Dat er dingen fout gaan in de zorgverlening is 

helaas niet te voorkomen. Wat we wel kunnen doen is onderzoeken waar het mis ging (of dreigt te 
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gaan) en ervan leren. Zo kunnen we voorkomen dat het opnieuw gebeurt. Sprank wil een goede 

veiligheidscultuur creëren op alle niveaus in de organisatie.  

 

In 2020 is het project ‘samen leren van ongewenste gebeurtenissen in de zorgverlening’ gestart. Het 

project beoogt beleid en organisatie zo in te richten om samenhangend te kunnen analyseren en te 

leren. De visie van Triaspect vormt de basis voor dat beleid.  

In 2021 zijn de beleidsmatige onderdelen van het project ontwikkeld en hebben teams handvatten 

gekregen voor analyse en melden. Elk kwartaal stelt de coördinerend begeleider in samenwerking 

met de gedragsdeskundige en sectormanager een analyse op, met als doel om ook overstijgend aan 

de woonvorm te leren van incidenten. Het aantal cliënt-incidenten is Sprank breed met 23% gedaald 

in vergelijking met het jaar 2020 door onder andere nieuwe registratieregels bij gedragsmatige 

incidenten en meer educatie, analyse en advies aan de woonvormen ten aanzien van 

medicatieveiligheid.  

 

Overzicht meest voorkomende soorten incidenten Sprankbreed  

    IncidentenIncidentenIncidentenIncidenten    Totaal in jaarTotaal in jaarTotaal in jaarTotaal in jaar    Verschil in aantal en %Verschil in aantal en %Verschil in aantal en %Verschil in aantal en %    

        2022022022021111    2022022022020000    AAAAantalantalantalantal    %%%%    

Gedrag 1237  1659 -422 -25 

Medicatie 728  926 -198 -21 

Vallen 187  179 8 4 

 

 

 PersoneelsbeleidPersoneelsbeleidPersoneelsbeleidPersoneelsbeleid    

 

5.1.5.1.5.1.5.1. Vakbekwame en betrokken medewerkersVakbekwame en betrokken medewerkersVakbekwame en betrokken medewerkersVakbekwame en betrokken medewerkers    

Zonder goede, gemotiveerde en deskundige professionals kan Sprank geen goede zorg bieden aan de 

cliënten. Onderling vertrouwen, professionele autonomie, verbinding en persoonlijke aandacht 

uitstralen, daar gaat het om bij Sprank. Medewerkers die zich goed voelen, hebben ook een positief 

effect op de geleverde zorg. Sprank vindt het belangrijk dat de medewerkers zich gezien voelen en 

uitgedaagd om zo zelf ook bij te dragen aan een sprankelende bedrijfscultuur. Zo’n bedrijfscultuur 

ontstaat alleen als medewerkers het samen doen. 

De keuzes voor het personeelsbeleid van Sprank zijn gebaseerd op diverse meetinstrumenten zoals 

het medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto), verdiepende interviews en het landelijke 

uitstroomonderzoek en uit evaluatieformulieren van stagiaires. Tezamen met de input van 

sectormanagers vanuit de teams en ontwikkelgesprekken, de interne audits, teamreflecties en 

analyse van bijvoorbeeld MIC-meldingen bepaalt Sprank het personeelsbeleid.  

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Teamreflectie en teamontwikkelingTeamreflectie en teamontwikkelingTeamreflectie en teamontwikkelingTeamreflectie en teamontwikkeling    

Reflecteren is een belangrijk middel om als professional en in teamverband kritisch te kijken naar het 

eigen functioneren. Reflecteren is belangrijk om samen goede zorg te blijven bieden en helpt om in 

balans te blijven in het werk. Daarom is het belangrijk om momenten van reflectie in te bouwen in het 

dagelijks werk. Daarnaast reflecteert ieder team jaarlijks op een thema uit het kwaliteitskader.  

De vier inhoudelijke thema’s uit het kwaliteitskader zijn: 

 Zorgproces rond de individuele cliënt  

 Ruimte die cliënten hebben op het gebied van eigen regie en samenwerking in de driehoek 
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 Veiligheid in zorg en ondersteuning  

 Deskundigheid medewerkers  

 

5.3.5.3.5.3.5.3. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto)     

In december 2020 is het medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In het bestuursverslag 

2020 is hiervan verslag gedaan.  

In 2021 hebben twee beleidsfunctionarissen verdiepende interviews gehouden met achttien 

medewerkers van elf locaties. Een deel van deze locaties is uitgekozen omdat ze relatief laag 

scoorden op het mto.  De uitkomsten van deze interviews ondersteunen de uitkomsten van het mto. 

Medewerkers komen vooral bij Sprank werken vanwege de christelijke identiteit. Dit element is in 

2021 nadrukkelijker teruggekomen in de arbeidsmarktcommunicatie-uitingen. 

Nabijheid van een sectormanager en/of coördinerend begeleider wordt in de interviews als belangrijk 

genoemd. Dit heeft alles te maken met échte verbinding, zoals ook uit de interviews naar voren komt. 

In 2021 heeft Sprank via een proeftuin geëxperimenteerd met locatieleiders. Hierbij komt de 

sectormanager meer op afstand en kan een locatieleider in een nieuwe rol dichterbij de dingen 

organiseren en nabijheid geven. Deze proeftuin heeft allerlei informatie opgeleverd. In 2022 wordt 

bekeken hoe deze uitkomsten gebruikt kunnen worden. 

 

5.4.5.4.5.4.5.4. Scholing en deskundigheidsbevordering Scholing en deskundigheidsbevordering Scholing en deskundigheidsbevordering Scholing en deskundigheidsbevordering     

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

wordt voorgezet: continu op zoek naar mogelijkheden om het scholingsaanbod uit te breiden, 

rekening houdend met de kaders van de budgetten. En waar nodig: extra investeren. De talenten van 

eigen medewerkers om collega’s te scholen, worden ingezet. Sprank zet in op effectievere vormen 

van scholing door regelmatig kritisch met de trainers te kijken naar vorm en inhoud van een bepaalde 

verplichte scholing. Kwaliteit van de scholing, passend bij de visie van Sprank, is leidend voor de 

keuzes.  

 

5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1. Professionaliseren van verpleegkundige zorgProfessionaliseren van verpleegkundige zorgProfessionaliseren van verpleegkundige zorgProfessionaliseren van verpleegkundige zorg    

In 2021 is wederom een slag gemaakt met professionaliseren van de verpleegkundige zorg. Het 

coördinerend team verpleegkundigen (ctv) heeft een plaats in de organisatie. 

Eind 2021 is de vacature uitgezet voor een beleidsmedewerker verpleegkundige zorg. Deze 

beleidsmedewerker zal het verpleegkundig beleid van Sprank verder ontwikkelen en op de kaart 

zetten en zal diverse verpleegkundige projecten, samen met het ctv, oppakken. 

 

5.4.2.5.4.2.5.4.2.5.4.2. Palliatieve zorgPalliatieve zorgPalliatieve zorgPalliatieve zorg    

Palliatieve zorg is en wordt voor Sprank relevant, omdat de cliëntengroep binnen Sprank vergrijst. 

Binnen nu en acht jaar is ongeveer de helft van de bewoners van Sprank, 50-plusser. De werkgroep 

heeft een subsidie ontvangen en werkt samen met onderzoeksbureau Nivel en wordt ook 

ondersteund door netwerkorganisaties gericht op palliatieve zorg.  

Er waren in 2021 vier pilotlocaties betrokken: Ransuil (Bedum), Rozenhoek (Bergschenhoek), Tamarisk 

(Zuidhorn) en Urk (Bunschoten).  In 2021 is visie en beleid ontwikkeld en de werkgroep is bezig om 

praktische handvatten te implementeren, via de methodiek Set Signalering. 

 

5.4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3. Voldoende vakbekwame begeleiders CVoldoende vakbekwame begeleiders CVoldoende vakbekwame begeleiders CVoldoende vakbekwame begeleiders C    

Sprank blijft de begeleiders stimuleren om zich te ontwikkelen door het volgen van reguliere mbo-

opleidingen en blijft investeren in het zelf opleiden van zij-instromers (leerling-werknemers). Het 

wordt steeds een grotere uitdaging op deze arbeidsmarkt om voldoende begeleiders C te werven, om 
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begeleiders C met een hbo-opleiding vast te houden en om de begeleiders C op het niveau te houden, 

passend bij de toenemende complexiteit van de zorg. Aan drie kanten dus een grote uitdaging. 

Binnen het team hrm wordt daarom in ieder geval in 2022 een vacature voor de functie adviseur 

arbeidsmarktcommunicatie/recruiter uitgezet.  

Met de versoepelingen van de coronamaatregelingen in de zomer van 2021 is de leergang voor 

begeleiders C, die vanwege de corona-pandemie begin 2020 stopgezet was, weer opgepakt. Ook is in 

2021 voor nieuwe begeleiders C, een ontwikkelmaatje beschikbaar. Een ontwikkelmaatje is een 

ervaren begeleider C van een andere locatie, die in het eerste jaar fungeert als sparringpartner, 

iemand met wie gespiegeld kan worden op de eigen ontwikkeling. Hiermee wil Sprank een ‘goede 

zachte landing’ geven aan nieuwe begeleiders C in het vak, wat bijdraagt aan het verlagen van 

vroegtijdige uitval uit de functie van begeleider C. 

 

5.4.4.5.4.4.5.4.4.5.4.4. Project deskundigheidsbevorderingProject deskundigheidsbevorderingProject deskundigheidsbevorderingProject deskundigheidsbevordering    

Maatschappelijke ontwikkelingen en ouderwordende cliënten hebben ervoor gezorgd dat de 

zorgvraag van mensen met een beperking is veranderd: deze is niet alleen complex, maar vaak ook 

intensiever geworden. Door deze ontwikkelingen hebben de teams van begeleiders meer kennis van 

diverse psychiatrische problematieken nodig. Hiervoor is in 2021 en 2022 extra opleidingsbudget 

opgenomen. In 2021 is het project deskundigheidsbevordering gestart met als doel meer 

deskundigheid in de teams te brengen over psychiatrische stoornissen of licht verstandelijke 

beperking (LVB). De gedragsdeskundigen hebben verschillende trainingen ontworpen. Eind 2021 is 

gestart met de trainingen in de teams en in 2022 gaat dit verder. Het zwaartepunt van dit project ligt 

in 2022, omdat door de coronapandemie scholingen in 2021 zijn uitgesteld. De teams hebben zelf een 

onderwerp kunnen kiezen. Daarmee sluit deze training aan op de behoefte van een team. Ook is er bij 

de gedragsdeskundigen een scholingsbank beschikbaar over diverse onderwerpen.  

 

5.4.5.5.4.5.5.4.5.5.4.5. OntwikkelgesprekkenOntwikkelgesprekkenOntwikkelgesprekkenOntwikkelgesprekken    

In de afgelopen twee jaar heeft het merendeel van de medewerkers een ontwikkelgesprek gehad in 

de vorm van een individueel gesprek met de leidinggevende of een teamgesprek.  

Sectormanagers en leden van de ondernemingsraad gaven aan afdeling hrm aan dat vanuit hun 

ervaring, een verdere doorontwikkeling wenselijk is in de (systeem)ondersteuning, vorm en 

frequentie van deze ontwikkelgesprekken.  

 

5.4.6.5.4.6.5.4.6.5.4.6. PersoneelsvePersoneelsvePersoneelsvePersoneelsverlooprlooprlooprloop    

In 2021 heeft Sprank 107 nieuwe medewerkers aangenomen, waaronder 17 leerling-werknemers. 

116 medewerkers hebben onze organisatie in 2021 verlaten. Dit aantal ligt hoger dan in 2020, maar 

ongeveer gelijk aan 2019. Hrm heeft middels een uitvraag bij de leidinggevenden, de redenen van 

vertrek geanalyseerd en gaat in 2022 deze analyse verder verdiepen door ook gebruik te maken van 

exit-enquêtes en groepspeilingen.  

 

5.4.7.5.4.7.5.4.7.5.4.7. VerzuimcijfersVerzuimcijfersVerzuimcijfersVerzuimcijfers    

Het verzuimcijfer van Sprank over 2021 is 8,1%. Dat ligt 0,3 procentpunt lager dan in 2020, maar is 

hoog en hoger dan het branchegemiddelde van 7,3%. Het langdurig verzuim is fors toegenomen. Een 

globale analyse laat twee hoofdoorzaken zien: 

� Een groot aantal medewerkers heeft corona gehad, waardoor ze enkele weken tot enkele 

maanden uitgevallen zijn of zelfs nog kampen met restklachten.  
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� Psychische klachten ten gevolge van een verstoorde balans. Door complexe persoonlijke 

omstandigheden en/of de extra druk op het werk door veel zieke collega’s, was bij een aantal 

medewerkers de balans werk en privé verstoord, met een ziekmelding tot gevolg. 

 

5.4.8.5.4.8.5.4.8.5.4.8. Project WProject WProject WProject Wendbaar aan het werk endbaar aan het werk endbaar aan het werk endbaar aan het werk ––––    Sprank &Sprank &Sprank &Sprank &    VrijVrijVrijVrij    

In 2020 is een begin gemaakt met het project ‘Wendbaar aan het werk’ met als doel duurzame 

inzetbaarheid op de kaart zetten binnen Sprank. Het resultaat van dit project is 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. Met aandacht voor 

gezond en vitaal werken wil Sprank continuïteit op een locatie realiseren. Voor dit project is subsidie 

ontvangen. Sprank heeft gekozen voor de interventie ‘Huis van werkvermogen’. Deze interventie 

bestaat uit twee onderdelen: 

� Alle medewerkers hebben van de organisatie Bewegen Werkt een vragenlijst ontvangen over de 

eigen duurzame inzetbaarheid. De antwoorden resulteerden in een persoonlijk advies. Sprank 

heeft van de resultaten een rapportage ontvangen op organisatieniveau. De vragenlijsten zijn 

ingevuld door 335 medewerkers, een redelijke response van 44%. 

� Alle coördinerend begeleiders en leidinggevenden zijn getraind in het voeren van 

vitaliteitsgesprekken, zowel met individuele medewerkers als op teamniveau. In de laatste 

maanden van 2021 en de eerste maanden van 2022 zijn binnen alle teams van Sprank deze 

vitaliteitsgesprekken gevoerd.  

 

 

 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering 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.   

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. In 2021 is samengaan van de cliëntenadministratie en financiële 

administratie onderzocht en voorbereid.  

 

 

 Huisvesting Huisvesting Huisvesting Huisvesting     

 

In 2021 is het doelgroepenbeleid en het vastgoedbeleid herzien en vastgesteld. Verduurzaming en 

levensloopbestendigheid zijn termen die daarbij passen. Er is gestart met een aantal van de besluiten 

die hieruit zijn voortgekomen. Hierbij moet gedacht worden aan het onderzoeken en mogelijk 

plaatsen van PV-panelen, het toepassen van Ledverlichting, maar ook het ontwikkelen van 

woonlocaties. 

Waar in het jaar 2020 geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden is in 2021 gestart met een 2-tal 

bouwtrajecten. De bouw van locatie Fraam, te Middelstum, is in een afrondende fase en hopen we 
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medio april 2022 weer in gebruik te nemen. Hiernaast zijn we aan het bouwen van een vervangende 

woonlocatie in Hoogeveen. Dit gebouw wordt langdurig gehuurd van investeerder Valuned, evenals 

de woonlocatie in Haren. Het gebouw wordt naar verwachting in november 2022 opgeleverd. 

 

 

 Financieel beleidFinancieel beleidFinancieel beleidFinancieel beleid    

 

De opbrengsten van het jaar 2021 en 2020 zien er als volgt uit:     

Opbrengsten (* Opbrengsten (* Opbrengsten (* Opbrengsten (* € 1.000)€ 1.000)€ 1.000)€ 1.000)    1.000)1.000)1.000)1.000)    2020202020202020    2021202120212021    

Opbrengsten zorgprestaties    

Wlz-zorg      25.757 28.954 

Wmo en jeugdwet            932 537 

Persoonsgebonden budgetten         3.648  3.303 

Overige zorgprestaties            259  287 

Continuïteitsbijdrage            777 0 

Compensatie Meerkosten            767 660 

Subsidies            108  227 

Overige opbrengsten            901 764 

       33.149 34.732 

 

8.1.8.1.8.1.8.1. Financiële positieFinanciële positieFinanciële positieFinanciële positie    

De opbrengsten zorgprestaties zijn in 2021 toegenomen met 4,8%. De stijging van de omzet is te 

danken aan groei van dagbestedingsplaatsen, een hoger budget voor Meerzorg en 30 extra cliënten 

met behandeling. Vorig jaar kon een deel van de omzet niet geleverd worden vanwege covid-19. Voor 

Sprank ging het om een bedrag van € 777.000 aan continuïteitsbijdrage. In 2021 is alle zorg geleverd 

en is er geen sprake van een continuïteitsbijdrage. De compensatie van de personele en materiële 

meerkosten worden, net als vorig jaar, in de opbrengsten zorgprestaties gepresenteerd. Het gaat om 

een bedrag van € 660.000 (vorig jaar € 767.000).  

 

Uit de cijfers van 2021 is goed zichtbaar dat Sprank haar ambulante begeleiding in het Wmo-domein 

heeft afgebouwd. Deze opbrengsten zijn afgenomen met ruim 40%. Deze afname zet zich verder 

voort in 2022. Verder kiezen steeds meer bewoners voor de overstap van PGB naar ZIN en worden 

nieuwe cliënten steeds vaker gefinancierd vanuit Wlz-ZIN in plaats van Wlz-PGB. Dit is terug te zien in 

de cijfers door een afname van opbrengsten PGB met 9%. De overige opbrengsten dalen als gevolg 

van minder huuropbrengsten omdat het aantal PGB-cliënten afneemt en lagere opbrengsten uit 

detachering medewerkers aan derden. 

UitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspunten    

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.                                                           
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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 fte[1] 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.                                              

De financiële cyclus wordt bewaakt in de planning & controlcyclus. 

 

 

 Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement Risicomanagement     

 

Binnen Sprank zijn er drie invalshoeken m.b.t. risicomanagement: 

1. RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie ingevolge de Arbowetgeving). Dit instrument wordt 

ingezet om het welzijn en welbevinden van de medewerkers te bevorderen. (Hrm) 

2. Risico-inventarisatie op cliëntniveau. Een vast onderdeel van het individuele, cliënt specifieke 

zorgplan is het beschrijven van de risico’s die verbonden zijn aan de zorg voor die cliënt met als 

doel om goed afgestemde zorg te kunnen verlenen. De eigenaar van dit proces is de persoonlijk 

begeleider in directe samenspraak met de gedragsdeskundige. 

3. Het managen en beheersen van risico’s op organisatieniveau als onderdeel van strategische 

management. Wat zijn de risico’s / onzekerheden die het behalen van de strategie en 

doelstellingen kunnen belemmeren.  

Het beleid risicomanagement beschrijft deze laatste invalshoek: risico’s op organisatieniveau. 

In 2021 is het beleid risicomanagement vastgesteld. Daarin staat beschreven wat een risico is, 

waarom het een risico is en hoe Sprank de risico’s managet. Alle activiteiten die door, of namens 

Sprank, worden uitgevoerd, hebben een bepaalde mate van risico in zich, bijvoorbeeld een doel dat 

niet wordt gehaald. Het beheren en beheersen van die risico’s is het risicomanagement: 

 gericht op het identificeren en beoordelen van potentiële gebeurtenissen; 

 die invloed kunnen hebben op Sprank; 

 en het beheersen;  

 binnen de risicobereidheid Sprank; 

 zodat een redelijke zekerheid bestaat ten aanzien van het behalen van de doelstellingen Sprank. 

Het beheren en beheersen van de risico’s doen we onder andere door middel van het benoemen van 

zogenaamde kritische processen die gericht zijn op: 

 het behalen van de organisatiedoelen;  

 het voldoen aan de eisen van klanten en stakeholders;  

 en passen binnen relevante wet- en regelgeving. 

Risicomanagement wordt zichtbaar geborgd in de jaarplannen. Risico's en kansen worden op locatie- 

en afdelingsniveau beschreven en vertaald naar doelen en acties om risico's te beheersen en kansen 

te verzilveren. Dit wordt gemonitord in de voortgangsrapportage jaarplannen. In de planning en 

controlcyclus zijn kritische en risicovolle processen opgenomen waarvan protocollen en richtlijnen 

systematisch worden geactualiseerd. 

 

                                                           
[1] 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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 Normen voor goed bestuurNormen voor goed bestuurNormen voor goed bestuurNormen 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.1  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 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. Eens per vijf jaar wordt dit toezichtkader geactualiseerd. In 2021 is gestart met de 

actualisering.  

 

 

 Raad van Raad van Raad van Raad van bestuurbestuurbestuurbestuur        

 

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 

• Voorzitter raad van toezicht De Passie scholen 

 

 

 

                                                           
1 Vrije vertaling van Wkkgz Artikel 2:2 
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 Raad van toezichtRaad van toezichtRaad van toezichtRaad 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 in 2021 uit zes personen.  

Eind 2021 is Ed Klapwijk afgetreden na afloop van zijn tweede termijn. In 2022 gaat de raad van 

toezicht verder met vijf personen. De raad van toezicht vergadert ongeveer zeven keer per jaar met 

de raad van bestuur. Daarnaast staan jaarlijks periodiek overleggen met de cliëntenraad Sprank en de 

ondernemingsraad gepland. In 2021 zijn een aantal bijeenkomsten gepland om de toezichtvisie en het 

toezichtkader te actualiseren.  

 

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 - 

 

Lid  A. (Betty) Poutsma - Jansen, Hoogeveen    

Benoemd per 1 januari 2013 

Aftredend per 1 januari 2023 (statutair niet herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  - 

Nevenfuncties Lid Algemeen Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta voor ChristenUnie 

Lid adviesteams KNHM 

Lid Thematisch Netwerk Duurzaamheid ChristenUnie 

Lid College van Visitatoren GKv, classis Hoogeveen 

 

Lid  E. (Ed) Klapwijk, Giessenburg 

Benoemd per 1 januari 2012 

Aftredend per 1 januari 2022 (statutair niet herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  - 

Nevenfuncties Wzd-functionaris ‘s Heeren Loo regio Ermelo en Midden-Nederland 

 

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 Bestuur Vereniging Samenwerkende Chipsoft Ziekenhuizen 
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Lid  R. (Roland) Zuidema, Zwolle  

Benoemd per 1 juli 2015 

Aftredend per 1 juli 2023 (statutair niet herbenoembaar) 

Hoofdfunctie  Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Oost Drenthe 

Nevenfuncties Voorzitter raad van toezicht Vivente Groep te Zwolle 

Eigenaar bij Zuidema & Partners 

Voorzitter Stichting Make Autism Really Known  

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

 

12.1.12.1.12.1.12.1. Commissies Commissies Commissies Commissies raad van toezichtraad van toezichtraad van toezichtraad van toezicht            

Binnen de raad van toezicht zijn drie commissies actief, de commissie kwaliteit en veiligheid, de 

auditcommissie en de remuneratiecommissie. 

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) 

Met de raad van bestuur, beleidsfunctionaris kwaliteit, beleidsfunctionaris hrm,  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, 

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. 

Auditcommissie 

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

controlling. 

Samenstelling R.J. Venema (voorzitter) 

R. Zuidema (lid) 

Met de 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.  

• Benoeming van een huisbankier. 
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• 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. 

 

12.2.12.2.12.2.12.2. Vergaderingen Vergaderingen Vergaderingen Vergaderingen raad van toezichtraad van toezichtraad van toezichtraad van toezicht            

De raad van toezicht is in 2021 zeven keer bijeen geweest voor een reguliere vergadering, wanneer 

de maatregelen i.v.m. covid-19 het toestonden fysiek en anders digitaal. In de mei vergadering zijn de 

jaarrekening en de accountantsverklaring toegelicht. In de decembervergadering zijn het jaarplan 

2022 en de begroting 2022 aan de orde geweest. De begroting is met de controller in de 

auditcommissie voorbereid.  Naast het goedkeuren van de jaarrekening 2020, het bestuursverslag 

2020, het jaarplan 2022 en de begroting 2022 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 Informatief financiële rapportages     

 Informatief mededelingen raad van bestuur 

 Goedkeuren fusie woonvorm 't Skûtsje te Drachten 

 Goedkeuren statutenwijziging 

 Informatief presentatie uitkomst medewerkertevredenheidsonderzoek  
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 Informatief presentatie verzuimkompas 

 Terugkoppeling startbijeenkomst cie. kwaliteit en veiligheid 

 Reflectie kwaliteitsrapport 2020 

 Informatief directiebeoordeling 2020 

 Informatief voortgangsrapportage jaarplan 2020  

 Informatief managementletter en managementresponse 

 Informatief kaderbrief 2022 

 Vaststellen WNT 

 

 

 MedezeggenschapMedezeggenschapMedezeggenschapMedezeggenschap    

 

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. 

 

13.1.13.1.13.1.13.1. Cliëntenraad Cliëntenraad Cliëntenraad Cliëntenraad SprankSprankSprankSprank    

De cliëntenraad Sprank 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.2 

De cliëntenraad Sprank bestaat uit zeven leden.  

De cliëntenraad Sprank wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. In 2021 bestond de 

cliëntenraad uit: 

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

 J. (Jan) Schreuder (vicevoorzitter) (tot 1 juni 2021) 

 R. (Rob) Lengkeek (vicevoorzitter) (vanaf 1 augustus 2021) 

 F.J. (Froukje) Pool - Helder (secretaris) (tot 1 oktober 2021) 

 C.O. (Cherida) Garconius (secretaris) (vanaf 1 oktober 2021) 

 J. (Jan) Haaijer (penningmeester)  

 W. (Wouter) Heek (lid) 

 W.F. (Wilma) Pruim - de Vos (lid) (tot 1 juni 2021) 

 P. (Peter) Petersen lid (vanaf 1 augustus 2021) 

A.P.C. (Albertheke) Brand - Meedendorp is de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad Sprank. 

 

De cliëntenraad heeft in 2021 zeven keer vergaderd. Elke vergadering was voor een deel met de raad 

van bestuur en voor een deel zonder raad van bestuur. Afhankelijk van de toen geldende maatregelen 

i.v.m. covid-19, vonden deze vergadergingen fysiek of digitaal plaats, of een combinatie daarvan.  

Over de onderstaande onderwerpen is informatief gesproken, of is op gereflecteerd, of is advies of 

instemming voor gegeven:  

 

 

                                                           
2 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de rechten van cliëntenraden. Na 1 juli 2020 de Wmcz 2018.  
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Informatief Informatief Informatief Informatief     Advies Advies Advies Advies     Instemming Instemming Instemming Instemming     

ManagementletterManagementletterManagementletterManagementletter    Interim sectormanagerInterim sectormanagerInterim sectormanagerInterim sectormanager    Beleidsplan verpleegkundigenBeleidsplan verpleegkundigenBeleidsplan verpleegkundigenBeleidsplan verpleegkundigen    

Uitwerking adviezen doelgroepenbeleidUitwerking adviezen doelgroepenbeleidUitwerking adviezen doelgroepenbeleidUitwerking adviezen doelgroepenbeleid    Samenwerkingsovereenkomst 't Skûtsje Samenwerkingsovereenkomst 't Skûtsje Samenwerkingsovereenkomst 't Skûtsje Samenwerkingsovereenkomst 't Skûtsje 

(fusie)(fusie)(fusie)(fusie)    

EpilepsiebeleidEpilepsiebeleidEpilepsiebeleidEpilepsiebeleid    

Bestuursverslag 2020Bestuursverslag 2020Bestuursverslag 2020Bestuursverslag 2020    Vragenlijsten ctoVragenlijsten ctoVragenlijsten ctoVragenlijsten cto    Tarief tvTarief tvTarief tvTarief tv----    abonnementabonnementabonnementabonnement    

Jaarverslagen 2020 Jaarverslagen 2020 Jaarverslagen 2020 Jaarverslagen 2020 

cliëntvertrouwenspersonen cliëntvertrouwenspersonen cliëntvertrouwenspersonen cliëntvertrouwenspersonen     

Samenwerking Sprank en Profila locatie Samenwerking Sprank en Profila locatie Samenwerking Sprank en Profila locatie Samenwerking Sprank en Profila locatie 

Eisenhowerstraat HoogeveenEisenhowerstraat HoogeveenEisenhowerstraat HoogeveenEisenhowerstraat Hoogeveen    

Meldcode huiselijk geweld en Meldcode huiselijk geweld en Meldcode huiselijk geweld en Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandelingkindermishandelingkindermishandelingkindermishandeling    

Voortgang Voortgang Voortgang Voortgang jaarplan 2021jaarplan 2021jaarplan 2021jaarplan 2021        Jaarrekening 2020Jaarrekening 2020Jaarrekening 2020Jaarrekening 2020    Wijziging in wachtlijstbeleidWijziging in wachtlijstbeleidWijziging in wachtlijstbeleidWijziging in wachtlijstbeleid    

Directiebeoordeling 2020Directiebeoordeling 2020Directiebeoordeling 2020Directiebeoordeling 2020    Dagbesteding De HavenDagbesteding De HavenDagbesteding De HavenDagbesteding De Haven    App ABCDateApp ABCDateApp ABCDateApp ABCDate    

Kaderbrief 2022Kaderbrief 2022Kaderbrief 2022Kaderbrief 2022    Begroting 2022Begroting 2022Begroting 2022Begroting 2022    DriehoeksbemiddelingDriehoeksbemiddelingDriehoeksbemiddelingDriehoeksbemiddeling    

Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid 

SprankSprankSprankSprank    

Jaarplan 2022Jaarplan 2022Jaarplan 2022Jaarplan 2022    Medezeggenschapsregeling en besluit Medezeggenschapsregeling en besluit Medezeggenschapsregeling en besluit Medezeggenschapsregeling en besluit 

herinrichtingherinrichtingherinrichtingherinrichting    

Definitief inspectierapport dd. 28Definitief inspectierapport dd. 28Definitief inspectierapport dd. 28Definitief inspectierapport dd. 28----06060606----21212121        Stappenplan‘(vermoeden) geweld in de Stappenplan‘(vermoeden) geweld in de Stappenplan‘(vermoeden) geweld in de Stappenplan‘(vermoeden) geweld in de 

zorgrelatie’zorgrelatie’zorgrelatie’zorgrelatie’    

HKZHKZHKZHKZ----rapportage externe auditrapportage externe auditrapportage externe auditrapportage externe audit        Hygiëne en preventieHygiëne en preventieHygiëne en preventieHygiëne en preventie    

        DoelgroepenbeleidDoelgroepenbeleidDoelgroepenbeleidDoelgroepenbeleid    

        VastgoedbeleidVastgoedbeleidVastgoedbeleidVastgoedbeleid    

        ToestemmingsformulierenToestemmingsformulierenToestemmingsformulierenToestemmingsformulieren    

        SlikprotocolSlikprotocolSlikprotocolSlikprotocol    

        Format sociaal plan cliëntenFormat sociaal plan cliëntenFormat sociaal plan cliëntenFormat sociaal plan cliënten    

        Beleid palliatieve zorgBeleid palliatieve zorgBeleid palliatieve zorgBeleid palliatieve zorg    

        nCarenCarenCarenCare    

        Protocol ZorgbeëindigingProtocol ZorgbeëindigingProtocol ZorgbeëindigingProtocol Zorgbeëindiging    

        Indexatie Indexatie Indexatie Indexatie tarieven 2022 aanvullende tarieven 2022 aanvullende tarieven 2022 aanvullende tarieven 2022 aanvullende 

dienstendienstendienstendiensten    

 

Daarnaast heeft de cliëntenraad Sprank een reactie gegeven op de analyse Wzd en gereflecteerd op 

het Kwaliteitsrapport 2020. De cliëntenraad Sprank heeft met de ondernemingsraad, op uitnodiging 

van de raad van toezicht, een themabijeenkomst bijgewoond.  

 

13.1.1.13.1.1.13.1.1.13.1.1. Cliëntenraad op locatieCliëntenraad op locatieCliëntenraad op locatieCliëntenraad op locatie    

Naar aanleiding van het besluit van de raad van bestuur tot herinrichting cliëntmedezeggenschap in 

2020 heeft in 2021 een behoeftepeiling onder de cliënten en verwanten plaatsgevonden tot het 

oprichten van een cliëntenraad op locatie. Dit proces is in volle gang. Een achttal locaties hebben 

aangegeven een cliëntenraad op locatie te willen vormen. Op zestien locaties is de uitkomst van de 

behoeftepeiling dat er geen cliëntenraad op locatie wordt gevormd. Op de overige locaties is of gaat 

de sectormanager met de cliënten en verwanten in overleg over het vormen van een cliëntenraad op 

locatie. In het najaar van 2022 zal opnieuw een behoeftepeiling worden gedaan. Op de overige 

locaties is de uitslag van de behoeftepeiling nog niet gereed. Begin 2022 heeft een voorlichting 

plaatsgevonden waarbij sectormanagers, cliëntgroepondersteuners, leden van de cliëntenraad 

Sprank, verwanten en cliënten aan konden sluiten. In deze voorlichting door het Landelijk steunpunt 
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(mede)zeggenschap (LSR) hebben de aanwezigen onder andere informatie en praktische 

handvatten gekregen voor de oprichting van cliëntenraden op locatie. 

 

13.2.13.2.13.2.13.2. OndernemingsraadOndernemingsraadOndernemingsraadOndernemingsraad    

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

met de covid-19 maatregelen zijn de vergaderingen grotendeels online gehouden.  

De ondernemingsraad bestond dit jaar uit: 

 A.J. (Anne Jan) ter Veen 

 F. (Fred) Toebes (verlenging tot 1 juni 2021) 

 J. (Jantine) de Graaf  

 J. (Joanne) Zetstra (vanaf 1 september 2021) 

 J. (Johan) de Groot, voorzitter ondernemingsraad  

 M. (Miranda) van den Hof, voorzitter ondernemingsraad (waarnemend, daarna voorzitter) 

 R. (Roeline) Wildeboer 

J. (Jolanda) van Mill is de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.  

 

De ondernemingsraad heeft in 2021 afscheid genomen van Johan de Groot en Fred Toebes. De 

opgevallen plaatsen zijn opgevuld door Jantine de Graaf en Joanne Zetstra. Fred Toebes is nog enige 

maanden extra aangebleven, om tijdelijke onderbezetting in de ondernemingsraad op te vangen. 

De voorzittershamer is overgegaan naar Miranda van den Hof. 

 

In 201 is gestart met flex-ondernemingsraadsleden. Daar was veel animo voor en we hebben twee 

periodes een flex-ondernemingsraadslid in ons midden mogen hebben, Erik Kampjes en Heleen van 

Kempen. 

De ondernemingsraad heeft maandelijks een overlegvergadering gehad met de raad van bestuur. 

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

gereflecteerd of is advies of instemming gegeven: 

Informatief Informatief Informatief Informatief     Advies Advies Advies Advies     Instemming Instemming Instemming Instemming     

Adviezen vanuit rapport  doelgroepenbeleidAdviezen vanuit rapport  doelgroepenbeleidAdviezen vanuit rapport  doelgroepenbeleidAdviezen vanuit rapport  doelgroepenbeleid    Samenwerkingsovereenkomst 't Skûtsje Samenwerkingsovereenkomst 't Skûtsje Samenwerkingsovereenkomst 't Skûtsje Samenwerkingsovereenkomst 't Skûtsje 

(fusie)(fusie)(fusie)(fusie)    

Beleidsregeling persoonlijke hulpmiddelenBeleidsregeling persoonlijke hulpmiddelenBeleidsregeling persoonlijke hulpmiddelenBeleidsregeling persoonlijke hulpmiddelen    

ManagementletterManagementletterManagementletterManagementletter    Beleidsplan verpleegkundigenBeleidsplan verpleegkundigenBeleidsplan verpleegkundigenBeleidsplan verpleegkundigen    Opleidingsplan 2022Opleidingsplan 2022Opleidingsplan 2022Opleidingsplan 2022    

Bestuursverslag 2020Bestuursverslag 2020Bestuursverslag 2020Bestuursverslag 2020    DoelgroepenbeleidDoelgroepenbeleidDoelgroepenbeleidDoelgroepenbeleid            

Jaarrekening 2020Jaarrekening 2020Jaarrekening 2020Jaarrekening 2020    VastgoedbeleidVastgoedbeleidVastgoedbeleidVastgoedbeleid        

Proeftuin en Sprank POP Proeftuin en Sprank POP Proeftuin en Sprank POP Proeftuin en Sprank POP (ontwikkelplan)(ontwikkelplan)(ontwikkelplan)(ontwikkelplan)    Additionele investering herbouw FraamAdditionele investering herbouw FraamAdditionele investering herbouw FraamAdditionele investering herbouw Fraam        

Definitief inspectierapport bezoek dd. 28Definitief inspectierapport bezoek dd. 28Definitief inspectierapport bezoek dd. 28Definitief inspectierapport bezoek dd. 28----

06060606----21212121    

Samenwerking Stichting Sprank en Profila Samenwerking Stichting Sprank en Profila Samenwerking Stichting Sprank en Profila Samenwerking Stichting Sprank en Profila 

Zorggroep locatie HoogeveenZorggroep locatie HoogeveenZorggroep locatie HoogeveenZorggroep locatie Hoogeveen    

    

Directiebeoordeling 2020Directiebeoordeling 2020Directiebeoordeling 2020Directiebeoordeling 2020    Beleid palliatieve zorgBeleid palliatieve zorgBeleid palliatieve zorgBeleid palliatieve zorg        

Kwartaalrapportages kwaliteit Kwartaalrapportages kwaliteit Kwartaalrapportages kwaliteit Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid en veiligheid en veiligheid en veiligheid 

SprankSprankSprankSprank    

Stappenplan ‘(vermoeden) geweld in de Stappenplan ‘(vermoeden) geweld in de Stappenplan ‘(vermoeden) geweld in de Stappenplan ‘(vermoeden) geweld in de 

zorgrelatie’zorgrelatie’zorgrelatie’zorgrelatie’    

    

Kaderbrief 2022Kaderbrief 2022Kaderbrief 2022Kaderbrief 2022    Begroting 2022Begroting 2022Begroting 2022Begroting 2022        

Voortgang jaarplan 2021Voortgang jaarplan 2021Voortgang jaarplan 2021Voortgang jaarplan 2021    Jaarplan 2022Jaarplan 2022Jaarplan 2022Jaarplan 2022        

HKZHKZHKZHKZ----rapportage externe auditrapportage externe auditrapportage externe auditrapportage externe audit            
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De ondernemingsraad heeft gebruikt gemaakt van hun initiatiefrecht m.b.t. de proeftuinen.  

De ondernemingsraad heeft gereflecteerd op het kwaliteitsrapport 2020.  

De ondernemingsraad is met de cliëntenraad Sprank, op uitnodiging van de raad van toezicht, bij een 

gezamenlijke themabijeenkomst geweest.   

De raad van bestuur heeft twee voortgangsvergaderingen georganiseerd in 2021.  

De ondernemingsraad heeft een overleg gehad met de bedrijfsarts samen met de HR-adviseur 

verzuim en Arbo. Dit wordt een jaarlijks terugkerend overleg. 

De ondernemingsraad heeft, via 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 

WAB en invloed van corona. Twee leden hebben een e-learning gevolgd op het gebied van Arbo. 

 

 

 InspectiInspectiInspectiInspectie Gezondheid en Jeugdzorg (IGJ)e Gezondheid en Jeugdzorg (IGJ)e Gezondheid en Jeugdzorg (IGJ)e Gezondheid en Jeugdzorg (IGJ)    

In 2021 heeft Sprank aantal keer gemeld bij de Inspectie Gezondheid en Jeugdzorg (IGJ):  

� In maart 2021 is een melding gedaan aan de IGJ, waarbij de IGJ constateerde dat er geen sprake 

was van een verplichte melding (Wkkgz).  

� In september 2021 is een melding gedaan aan de IGJ i.v.m. van een ernstig valincident. Naar 

aanleiding daarvan heeft Sprank een prismaonderzoek gestart. Afronding daarvan begin 2022. 

In juni 2021 heeft de IGJ een bezoek gebracht aan een woonvorm en getoetst op de Wet zorg en 

dwang. Het betrof een bezoek in het kader van thematisch toezicht. 

 

 

 Klachten Klachten Klachten Klachten     

Sprank werkt volgens de Wet kwaliteit klachten geschillen in de zorgsector (Wkkgz). Er zijn drie 

klachten binnengekomen in 2021.  

 AantalAantalAantalAantal OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp 

Klachten Wkkgz  1 Eerste hulp bij ongelukken (EHBO) 

Klachten Wzd 2 Onvrijwillige zorg  

Twee van de drie klachten betroffen de Wet Zorg en dwang (Wzd) en kenden al een langer 

voortraject van ondernomen stappen in de driehoek om de onvrede op te lossen. De 

klachtenfunctionaris kon bij de twee klachten ‘onvrijwillige zorg’ via bemiddeling niet het ongenoegen 

wegnemen. De klachtenindieners zijn bijgestaan door een cliëntvertrouwenspersoon. In beide 

gevallen heeft de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) een bindend oordeel gegeven. De 

uitspraak was dat beide klachten ongegrond zijn.   

De klacht over de EHBO is door Sprank naar tevredenheid van de klachtindiener afgehandeld. 

 

15.1.15.1.15.1.15.1. KlachtenfunctionarisKlachtenfunctionarisKlachtenfunctionarisKlachtenfunctionaris    

De functie van klachtenfunctionaris is bij Sprank intern belegd, met waarborging van de 

onafhankelijkheid. In december 2021 is de functie geëvalueerd. Uitkomst is dat deze werkwijze 

voordelen biedt waar het gaat om de samenwerking met de externe vertrouwenspersonen. Verder 

biedt de manier van werken meer mogelijkheden om de verbinding te maken tussen het onderwerp 

van de klacht en het beleid.  Het betekent dat niet alleen de klacht wordt opgelost, maar dat de 

functionaris grondiger te werk kan gaan door ook te adviseren over het achterliggende beleid. De 
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evaluatie heeft verder geleid tot enkele bijstellingen van de klachtenregeling onder andere de 

toevoeging van nieuwe klachtgronden vanuit de Reparatiewet Wzd. 

 

 

 Vertrouwenspersonen cliëntenVertrouwenspersonen cliëntenVertrouwenspersonen cliëntenVertrouwenspersonen cliënten    

Sprank werkt samen met cliëntvertrouwenspersonen Wzd voor ondersteuning bij kleine of grote 

situaties van onvrijwillige zorg en met cliëntvertrouwenspersonen als het gaat over vragen over 

reguliere zorg, ondersteuning en dagbesteding (Wlz en Wmo). De vijf cliëntvertrouwenspersonen zijn 

onafhankelijk (niet in dienst van Sprank), en staan naast de cliënt en de vertegenwoordiger. 

De verschillende cliëntvertrouwenspersonen werken in een regio nauw met elkaar samen. In 2021 

zijn bijna alle locaties bezocht voor een kennismakingsgesprek met de cliëntvertrouwenspersonen 

Wzd.  De vertrouwenspersonen Wzd hebben in 2021 geen aanleiding gezien op basis van de kwesties 

om een signaal af te geven aan de IGJ.  

MeldingMeldingMeldingMelding    2021 Wzd kwesties2021 Wzd kwesties2021 Wzd kwesties2021 Wzd kwesties    2021 reguliere kwesties2021 reguliere kwesties2021 reguliere kwesties2021 reguliere kwesties    2020202020202020    

Dwang     

Persoonlijke zaken  1  

Verblijf 2   

Organisatie, regels, financiën  1 1  

Bejegening   2 2 

Zorg en begeleiding  2 5 2 

Eigen leven inrichten 2   

 

 

 Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen Vertrouwenspersonen medewerkersmedewerkersmedewerkersmedewerkers    

Bij Sprank zijn er twee onafhankelijke medewerkervertrouwenspersonen beschikbaar en hun 

contactgegevens zijn te vinden op het intranet. Ook hebben zij zich het afgelopen jaar opnieuw 

digitaal voorgesteld. 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. De medewerkersvertrouwenspersoon adviseert bij het vinden van een oplossing. De 

medewerkers-vertrouwenspersonen zijn in 2021 tweemaal benaderd. De 

medewerkervertrouwenspersonen hebben op basis van de kwesties geen signaal afgegeven aan de 

raad van bestuur.  

 

 

 ToekomstverwachtingToekomstverwachtingToekomstverwachtingToekomstverwachting    

De raad van bestuur:  

‘De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat de toekomst zich niet voorspellen laat. Een visie voor 

de middellange termijn heeft in zich dat je als organisatie de vaardigheid van het in kunnen spelen op 

actuele veranderingen levend dient te houden. Daarnaast is het ook belangrijk koers te houden in het 

veranderende zorglandschap.  In 2021 hebben we ons doelgroepenbeleid vastgesteld en hebben we in 

de actuele veranderende zorgvraag focus aangebracht. Sprank richt zich enerzijds op haar bestaande 

cliëntenpopulatie, de ouder wordende cliënten binnen Sprank en anderzijds op de zorgvragers van de 

nabije toekomst.  Dat vraagt een professionaliseringsslag van onze medewerkers omdat de 

zorgbehoefte (begeleidings-en zorgintensief) steeds complexer wordt…’ 
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