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Nieuwe bewoner 
Marcello 
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Doorgroeien 
bij Sprank

6
Verpleegkundige kennis 
steeds belangrijker



 Begeleider Judith en Marcello zijn  
 aan elkaar gewaagd.
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Het jaar 2021 is voor stichting Sprank weer een mooi 
jaar geweest! Als organisatie zetten we ons met hart 
en ziel in om te zorgen voor onze cliënten. 

We moeten constateren dat de coronapandemie ook 
het jaar 2021 aanzienlijk heeft beïnvloed. Gelukkig 
was er in 2021 een beter evenwicht tussen risico’s 
en beperkingen om de fysieke gezondheid van onze 
cliënten te waarborgen en om zorg te dragen voor het 
mentale welzijn van cliënten. Beide zijn belangrijk om 
te kunnen spreken van een betekenisvol leven. 
 
De gevolgen van corona op de werkvloer en het 
tekort aan medewerkers raakt ook Sprank. Dagelijks 
wordt er hard gewerkt om roosters rond te krijgen. 
Als organisatie hebben we in 2021 veel geleerd en 
gereflecteerd en terugkijkend kunnen we er trots op 
zijn hoe Sprank heeft geanticipeerd op deze pandemie.  

We zijn er blij mee dat we ons Beste Werkgever in de 
gehandicaptenzorg mogen noemen. Aandacht voor 
kwaliteit en verbetering van de zorg zien we als een 
continu proces. De mening van de cliënt zelf is daarbij 
erg belangrijk: wat wil zij of hij?

Samen maken we het gewone leven 
de moeite waard!

Met hart 
en ziel 

Voorwoord

De volledige jaarrekening, het bestuursverslag 
en kwaliteitsrapport van 2021 zijn te lezen op 
stichtingsprank.nl/jaarbericht2021

Anne 
Westerduin 
de Jong

Stilzitten is iets wat hij niet vaak 
doet. Marcello houdt van bezig 
zijn en nieuwe plannen maken. En 
dan is wonen met een hele grote 
groep erg gezellig. “Ik ben graag 
onder de mensen, maar soms is 
het ook goed om zelf even rust te 
nemen. En dat kan op mijn eigen 
appartement.”  

Toen Marcello hoorde dat hij naar 
een woonvorm ging verhuizen 
was hij niet meteen blij: “Vroeger, 
voordat ik in een pleeggezin 
verbleef, woonde ik in een 
opvanghuis en dat was niet altijd 
leuk. Maar toen ik bij de Kameleon 
kwam was ik blij verrast. Het begon 
met een keer koffie drinken, een 
keer mee eten en toen een nachtje 
logeren.  

‘ Ik tref ‘ Ik tref 
het met het met 
deze leuke deze leuke 
bewoners’bewoners’

En daarna ben ik gebleven. 
Iedereen is anders en doet het op 
zijn eigen manier. Daardoor had ik 
ook snel het gevoel dat ik mijzelf 
mag zijn.” 

Tuinman
Marcello loopt stage in 
Kloosterburen waar hij veel 
tuinonderhoud doet. “En nu ben 
ik ook een soort van tuinman op 
de Kameleon. Andere bewoners 
komen naar mij toe of ik de planten 
wil verzorgen. Ik heb ook een plan 
gemaakt om een moestuin aan  
te leggen voor de Kameleon.  
Het wachten is nu nog op een  
frees om de grond los te maken.  

En dan kunnen de plantjes uit  
de kweekbakjes de grond in.” 

Spelletjes
Na zijn stage fietst Marcello 
razendsnel naar huis. “Ik heb geen 
elektrische fiets, maar ik fiets altijd 
heel snel.” Eenmaal thuis is er vaak 
wel iemand die een spelletje wil 
spelen. “Ik tref het met de bewoners 
op de Kameleon. Ik vind iedereen 
aardig en iedereen is enthousiast. 

Ook met de begeleiders kan je 
een grapje uithalen. Tijdens het 
avondeten is er altijd wel wat. 
Soms vliegt de vla hier door  
de lucht.”  

‘ Soms vliegt ‘ Soms vliegt 
de vla hier de vla hier 
door de lucht.’ door de lucht.’ 

 Nieuw bij Sprank 

 Marcello en begeleider Judith: Marcello woont  
 sinds september 2021 bij Sprank. 
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Filmsterren 
Veel van onze bewoners en begeleiders 
staan op de film! De video’s van hun 
locaties werden gemaakt voor de 
‘Ontdekdezorg week’ in maart 2021. 
Benieuwd naar deze filmpjes? Ze zijn 
te bekijken op onze website. 

Eerste Sprankel-dag 
voor cliënten groot 
succes
Voor mensen met een beperking is het niet 
altijd gemakkelijk nieuwe mensen te leren 
kennen. Het initiatief van een Sprankel-dag 
voor cliënten kwam van een bewoner uit 
Berkel en Rodenrijs. De dag werd gehouden 
op 18 september op de Eemlandhoeve in 
Bunschoten-Spakenburg. Een mooie boerderij 
waar de deelnemers heerlijk in de zon konden 
genieten van elkaars gezelschap, spelletjes en 
muziek van de zanger van Insalvation, Jafeth 
Bekx. Als afsluiter kwam de beste ijsmaker 
van het dorp nog langs met de ijscokar! Het 
was een geslaagde dag met in totaal bijna 20 
deelnemers. Wordt vast vervolgd.

Begin 2021 is Marije Vermaas 
benoemd tot geestelijk 
verzorger bij Sprank. Zij geeft 
ondersteuning aan begeleiders 
bij geloofsgesprekken en 
geloofs- en levensvragen. 
Zij helpt ook mee met het 
ontwikkelen van passende 
geloofsvormen die aansluiten 
bij de diverse ontwikkelniveaus 
van de bewoners. Zo 
is er onder andere een 
schatkistje ontworpen waarin 
herinneringen (bijvoorbeeld 
foto’s, sieraden van een dierbare 
overledene) kunnen worden 
bewaard. De kistjes worden 

door dagbesteding Fraam in 
Middelstum vervaardigd. 
Elke maand kan je ook 
meekijken met het zondag-
moment op Youtube. 

Sprank en identiteit

 Bijzondere  Bijzondere 
 gebeurtenissen  gebeurtenissen 

Kijk mee!
Youtube.com/

Stichtingsprank1

Sprank beste 
werkgever in de 
gehandicaptenzorg
Stichting Sprank werd in april 
door Effectory uitgeroepen tot de 
Beste Werkgever in de branche 
gehandicaptenzorg. De medewerkers 
gaven Sprank een 8. Het meest trots 
zijn ze op de christelijke identiteit 
en de cliëntgerichtheid. Verder 
scoort Sprank hoog op betrokken en 
bevlogen medewerkers. Ze voelen 
zich gewaardeerd, kunnen in 
de organisatie meepraten over 
beslissingen en zich ontwikkelen. 
Effectory deed onderzoek 
bij 32 organisaties in de 
gehandicaptenzorg. 
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Het Coördinerend Team Verpleegkundigen is, nadat 
het in 2019 was samengesteld, voortvarend aan de 
slag gegaan. Er moest natuurlijk geïnventariseerd 
worden: hoeveel verpleegkundigen werken er 
eigenlijk bij Sprank? En hebben zij hun kennis op 

peil gehouden? Welke zorgvragen zijn er op de 
locaties en welke verpleegtechnische handelingen 
worden er verricht?

Signaleren
Toen dat eenmaal in kaart gebracht was, diende 
zich het volgende aan, vertellen Ruben en Dorien. 
“We moesten al het personeel op de locaties 
er bewust van maken dát en hóé de zorgvraag 
verandert. Bewustzijn is heel belangrijk om goed 
te kunnen signaleren wat er op medisch gebied 
nodig is voor de ouder wordende cliënt. 

Correct meten
De coronaperiode heeft nog eens extra duidelijk 
gemaakt hoe belangrijk het is dat in een team 
medische kennis aanwezig is. Er wordt steeds 
meer bekend over verhoogde medische risico’s 
voor onze doelgroep in het algemeen, en corona 
in het bijzonder, waardoor er ook meer invulling 
gegeven moet worden aan preventie.

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe, en zo ook de bewoners bij Sprank. 
“Het betekent dat er meer verpleegkundige zorg nodig is en dat de zorgvraag 

complexer wordt”, weten Ruben Andringa en Dorien Steensma. Zij zijn betrokken 
bij het Coördinerend Team Verpleegkundigen (ctv). Dit team zorgt ervoor dat 

Sprank nog beter is toegerust om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.

En juist oudere cliënten waren bevattelijk voor 
het virus en werden – soms ernstig - ziek. 
“Opeens moesten er veel meer verpleegkundige 
handelingen verricht worden, zoals het correct 
meten van temperatuur, bloeddruk en zuurstof 
in het bloed. Hoe doe je dat en welke apparatuur 
gebruik je daarbij? Het ctv dacht daarin mee met 
de begeleiders op de locaties.”

Betere alternatieven
Het ctv heeft alle locaties bezocht om te zien hoe 
Sprank er op verpleegkundig gebied voorstaat. 
“We zagen dat er al veel know-how aanwezig 
is, maar ook dat er behoefte is aan meer kennis, 
bijvoorbeeld over valpreventie. Iets anders wat 
we gedaan hebben is te kijken of de apparatuur 
op de locaties nog wel voldoet aan de eisen van 
deze tijd. Zo werken sommige locaties  
met verouderde tilliften, terwijl er op  
technisch en ergonomisch gebied veel  
betere alternatieven bestaan.”

Sparren
Het ctv heeft een bereikbaarheidsdienst opgezet 
zodat medewerkers op de locaties vragen 
kunnen stellen en het lid van het ctv-team kan 
meekijken, sparren en adviseren. Ook zijn er op 
verpleegkundig gebied e-learnings, trainingen en 
bijscholingen mogelijk gemaakt en is er gezorgd 
voor praktische voorlichtingsfilmpjes.

Palliatieve zorg
Er is bij Sprank ook een projectgroep Palliatieve 
zorg in het leven geroepen, waarin het ctv 
participeert. Want goede zorg voor clienten in de 
stervensfase is een hoofdstuk apart. En het op 
een juiste manier omgaan met rouw en verlies 
van de nabestaanden. 

Goed beeld
“Als ctv hebben we nu goed in beeld”, zegt 
Dorien, “welke verpleegkundige expertise er 
wél is bij Sprank en waar nog behoeften liggen. 
Zo kan Sprank zich in de toekomst nog beter 
bekwamen op verpleegkundig vlak.”

Coördinerend Team Verpleegkundigen (ctv) voortvarend aan de slag:

 Liesbeth 
 Mussche 

 Gina 
 Opijnen 

‘Verpleegkundige kennis 
bij Sprank 

steeds belangrijker’

Wat deed het ctv nog meer in 2021?

Het ctv bestaat uit Ruben Andringa,  
Gina van Opijnen, Liesbeth Mussche  
en Lisette Buist. In 2022 is Dorien 
Steensma aangetrokken als 
beleidsmedewerker Verpleegkundige  
zorg bij het ctv.

•  Meedenken met verpleegkundig beleid 
en uitvoering daarvan

•  Een nieuw protocol hygiëne en 
infectiepreventie

•  Aandacht voor epilepsie en  
(ver)slikken. Bij beide onderwerpen 
gewerkt aan verhoging van kennis 
en deskundigheid en een eenduidige 
manier van werken

•  Het volgen van scholingen en verzorgen 
van meer klinische lessen op de locaties

•  Samenwerking met GGD-priklocaties

 Ruben  
 Andringa 

 Dorien 
 Steensma 
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Onze zorg en 
begeleiding 
in 2021
in cijfers

Aantal 

medewerkers

Aantal 

medewerkers 

FTE

Ziekteverzuim 

in procenten 

(zie kader ‘Sprank & Vrij’)

2021
407

2020
405

2021
8,1%

2020
8,4%

Medewerkers

Aantal bewoners Aantal logees

Aantal mensen op de 

dagbesteding

Aantal mensen met 

ambulante zorg

2021
451

2021
2

2020
1

2021
159

2020
134

2021
16

2020
54

Cliënten

Vrijwilligers

Aantal

Vrijwilligers 

2021
643

2020
650

Door corona in combinatie met ziekte-uitval 
van collega’s beleven medewerkers een hogere 
werkdruk. Mede daarom gaf Sprank in 2021 
extra aandacht aan vitaliteit van medewerkers 
onder de herkenbare werknaam Sprank & Vrij. 
Alle medewerkers hebben een vragenlijst 
ontvangen over de eigen duurzame 
inzetbaarheid. De antwoorden 
resulteerden  
in een persoonlijk 
advies. 

Bedrijfslasten

Resultaat

Afschrijvingen op 

 materiële activa

Overige 

bedrijfskosten

Totaal

Totaal

2021: € 34.731.580

2021: € 9.066.492

2020: € 8.469.158 

2021: € 1.037.828

2020: € 1.040.514

2021: € 33.752.536

2020: € 32.073.380

2020: € 33.148.984

Resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering

2021: € 876.371 

2020: € 969.480 

Personeelskosten

2021: € 23.648.216

2020: € 22.563.708

Bedrijfsopbrengsten 

minus bedrijfslasten

2021: € 979.044

2020: € 1.075.604

Opbrengsten 

zorgprestaties

2021: € 33.968.549

2020: € 32.247.972

Financiële baten 

en lasten

2021: € -102.673

2020: € -106.124

Overige 

bedrijfsopbrengsten

2021: € 763.031

2020: € 901.012

Bedrijfsopbrengsten

 Sprank & Vrij 

2020
436

2021
736

2020
739

In 2021 is sprake van bijzondere posten. De 
belangrijkste is de bijzondere waardevermindering. 
Na overleg met de accountant is besloten de 
geplande impairment van boerderij Fraam in 2021 
uit te voeren, in plaats van bij oplevering in 2022. 
Want in 2021 zijn we investeringsverplichtingen 
aangegaan. De kern van een impairment is de vraag 
of de boekwaarde van een actief terugverdiend 
kan worden met de geschatte contante waarde 
van de toekomstige kasstromen van dat actief. De 
uitkomst is een netto impairment van € 1,1 miljoen. 
Hierdoor wordt er een negatief resultaat over het 
boekjaar 2021 behaald van € 234.000.

Ter herinnering: In 2018 is na de brand een 
bijzonder baat van € 2 miljoen gerealiseerd. 
Van dit bedrag is € 1,675 miljoen in een 
bestemmingsreserve opgenomen. Nu, drie jaar 
later, wordt een deel van deze bestemmingsreserve 
gebruikt voor de impairment. Het restant laat 
Sprank staan tot de ingebruikname van de  
boerderij en een hernieuwd inzicht in de 
kasstromen en boekwaarde.

 Martin Wassens, 
controller
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Marjet is enthousiast over de 
talententest: “Zo leuk om de uitslag te 
krijgen en erachter te komen waar je 
het beste in scoort! Vaak weet je dat al 
redelijk goed, maar het is toch fijn om 
het bevestigd te zien. Daarna maak je 
een verdiepingsslag: wat kan en wil ik 
met deze talenten? Zit ik op mijn plek of 
zal ik in beweging komen? Mijn sterke 
punten zijn onder andere coördineren, 
organiseren en plannen. Ik had dus 
alles in me om door te groeien naar 
coördinerend begeleider.”

Duwtje 
Als de functie van coördinerend 
begeleider vrijkomt op de Buitenhorst 
in Haren, durft Marjet toch niet te 
solliciteren: zo’n grote, nieuwe locatie… 
“Maar mijn coach moedigde mij aan: 
‘Je weet nu dat je het kunt’. Dat duwtje 
had ik net nodig. Ik solliciteerde en werd 
aangenomen.”

Teambuilding
Inmiddels heeft het hele team van de 
Buitenhorst dezelfde talententest gedaan, 
bij wijze van teambuilding. Marjet: “Ik 
krijg positieve reacties uit het team. Het 
is goed om te weten wat je talenten zijn 
én waar je energie van krijgt. Je leert 
ook wat je risicotalenten zijn. Dat zijn 
werkzaamheden waar je goed in bent, 
maar waar je niet blij van wordt.” 
Tijdens de teamdag probeerden ze aan de 
hand van ieders talenten, iedereen zoveel 
mogelijk in zijn/haar kracht te zien en in 
te zetten. Marjet is blij dat ze de stap naar 
een talententest heeft gezet. “Anders had 
ik nooit gesolliciteerd naar deze functie, 
waarin ik helemaal op
mijn plek ben.”

Nieuw pad
Ook Irene Admiraal is een nieuwe weg 
ingeslagen bij Sprank. Zij is begeleider op 
locatie Buitenhorst in Haren. Irene houdt 
van nieuwe ervaringen, vertelt ze. “Ik wil 
geprikkeld worden en heb naast Sprank 
altijd ander werk gedaan.” Dat verlangen 
naar afwisseling brengt haar op een 
nieuw pad. “Ik heb al heel lang een droom 
om het speciaal onderwijs in te gaan. 
Ik krijg bij Sprank de kans om dat pad  
te verkennen.”
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Hoe lang wil ik dit werk nog doen? 
Marjet Bijzitter was begeleider C bij Sprank, 
maar het werk op de groep gaf haar niet meer 
de voldoening en uitdaging van het begin. 
Ook begeleider Irene Admiraal wil iets anders. 
Allebei deden ze een talententest en daarna 
ging het snel.

Doorgroeien 
bij Sprank, 
het kán

Marjet:
‘Ik had een 

duwtje nodig’
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Ondernemingsraad
In 2021 heeft de ondernemingsraad (or) de medewerkers van Sprank 
vertegenwoordigd door onder andere een goede samenwerking 
met aandachtsfunctionarissen op Sprank-locaties. De or heeft de 
aandachtsfunctionarissen vragen gesteld over verschillende onderwerpen. Zo kreeg 
de or een goed beeld hoe zaken lopen en worden ervaren door medewerkers. 

Deze onderwerpen hadden in het bijzonder onze aandacht in 2021: 

Afhandeling afstoten 
ambulant 

De proeftuin locatieleiders Werkdruk door hoge 
ziekteverzuim

 Onrust over coronamaat-
regelenronamaatregelen

Doelgroepenbeleid Beleidsregeling 
persoonlijke hulpmiddelen 

Opleidingsplan Geweld in de zorgrelatie

Johan 

de Groot

Miranda 

van den Hof

Anne Jan 

ter Veen

Fred 

Toebes 

Roeline 

Wildeboer

Jolanda 

van Mill

De ondernemingsraad bestond in 2021 uit: 

In 2021 namen we afscheid van 
Johan de Groot en Fred Toebes. Hun 
plaatsen werden opgevuld door 
Jantine de Graaf en Joanne Zetstra. 
In 2021 is de or gestart met Flex-
OR-leden. Daar was veel animo voor! 
Erik Kampjes en Heleen van Kempen 
hebben als Flex-or-leden een periode 
de or versterkt. 

Irene houdt erg van haar werk bij Sprank 
en heeft hart voor ‘haar’ bewoners met 
een verstandelijke beperking. “Toch 
had ik er op een gegeven moment geen 
plezier meer in. Ik zag overal tegenop, 
vooral tegen de administratieve taken. 
Dat had vooral te maken met een operatie 
aan mijn schouder, gecombineerd 
met ziekte en overlijden van dierbare 
mensen in mijn privéomgeving. Alles bij 
elkaar was het allemaal teveel voor mijn 
hoofdje.”

Loopbaanadvies
“Mijn leidinggevende maakte mij 
attent op de mogelijkheid van een 
loopbaanadviesgesprek. Veel collega’s 
weten niet dat je daar één keer in de drie 
jaar voor in aanmerking komt. Het is in 
onze cao opgenomen en wordt door de 

werkgever betaald. ‘Onderzoek je het 
niet, dan weet je het ook niet’, zei mijn 
leidinggevende. Ik zag een kans… Ik mag 
immers nog 20 jaar werken.”

Vleugeltjes
Irene doet de talententest. “De uitslag 
was dat mensen met een beperking 
echt ‘mijn’ doelgroep zijn. En dat ik een 
organisator ben, een netwerker, een 
aanmoediger. Door dit allemaal bevestigd 
te krijgen, was het alsof ik vleugeltjes 
kreeg!”
Er komt een ontwikkelplan voor Irene: 
wat zijn je dromen, hoe ga je je talenten 
inzetten, wat ga je meer en wat ga je 
minder doen? 
“Ik heb vroeger als leerkracht-
ondersteuner in het speciaal onderwijs 
gewerkt. Ik was nieuwsgierig of dat werk 
me weer net zo enthousiast zou maken 
als toentertijd. Een vader van een cliënt is 
directeur van zo’n school en bood me die 
kans. Maar zou ik dit ook kunnen naast 
mijn gezin en mijn werk bij Sprank?”

Gelukkig
Uiteindelijk neemt Irene de kans aan. En 
zo start ze op de school voor voortgezet 
speciaal onderwijs, om uit te zoeken of zij 
weer leerkrachtondersteuner wil worden, 
of dat zij de opleiding voor leerkracht 
speciaal onderwijs wil volgen. “Ik heb 
gebeden: ‘God, welke weg wilt U met mij 
gaan?’ Het omgaan met kinderen met een 
beperking zit mij in het bloed. Misschien 
is het resultaat van mijn onderzoek dat 
ik weer het onderwijs inga. Maar dat 
wil ik het liefst doen naast mijn baan bij 
Sprank. Want ik wil de Buitenhorst niet 
zomaar opgeven. Ik ben nog nooit zo 
gelukkig geweest op een locatie. Dus hoe 
het ook loopt, ik wil toch wel heel graag 
óók bij Sprank blijven.”

De or en raad van bestuur spreken elkaar maandelijks tijdens een 
overleg of voortgangsvergadering. De or gaf in 2021 onder andere 
instemming en/of advies aan de raad van bestuur over: 

Irene:
‘Het was alsof ik 
vleugeltjes kreeg’
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‘Sprankel Jaarbericht’ is een uitgave 
van Stichting Sprank, christenen in 
hart en zorg voor mensen met een 
beperking.

Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8001 BE Zwolle

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

Meer informatie
De volledige jaarrekening, het 
bestuursverslag en kwaliteitsrapport 
van 2021 vind je op 
stichtingsprank.nl/jaarbericht2021 
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Colofon

Beleid 
verpleegkundige zorg

Epilepsiebeleid Beleid 
Palliatieve zorg 

Vaststellen van 
Slikprotocol

App ABCDate
voor cliënten 

Aanpassen van tarieven 
voor o.a. 

tv-abonnement

Vragenlijst voor het 
cliënttevredenheids-

onderzoek

Medezeggenschaps-
regeling en inrichting 

hiervan

De cliëntenraad van links naar rechts:  
Cherida Garconius, Rob Lengkeek, Lieuwe 
Boonstra, Jan Haaijer, Albertheke Brand, Peter 
Petersen, Wouter Heek.

In 2021 zijn Wilma Pruim, Jan Schreuder en 
Froukje Pool afgetreden.  En mochten we Peter 
Petersen en Rob Lengkeek verwelkomen als 
nieuwe leden. Begin 2022 zijn daar nog drie 
leden bij gekomen: Bas Geertsema, Clarinda  
van Eyck en Gerrit Jan Zomer. 

De clientenraad (cr) bestaat uit verwanten 
en cliënten die meedenken met Sprank. 
De cr beoordeelt de ingebrachte stukken 
vooral op de positie van de cliënt en de 
cliëntvertegenwoordiging. Uitgangspunt is  
het belang van de cliënt. 

Voordat de raad van bestuur een definitief besluit 
neemt, wordt de cr betrokken. De cr kijkt dan mee 
en geeft advies. 
Naast het jaarplan en de begroting heeft de cr over 
onder andere de onderstaande onderwerpen advies 
of instemming gegeven aan de raad van bestuur. 

Cliëntenraad

 Gerrit Jan Zomer 
Geboortejaar: 1955 
Woonplaats: Putten
Betrokkenheid: Mijn broer 
woont op de Lichtboei in Hardenberg 

Waarom woont jouw broer juist 
bij Sprank? “Mijn broer Wim 
verblijft op de Lichtboei, omdat 
hij daar een mooie plek heeft om 
te wonen. Daarnaast wordt hij 
ondersteund waar dat nodig is. Zijn 

persoonlijk begeleidster, Jeanette, 
kent hem goed. Zij heeft ook al 
ondersteunende werkzaamheden 
verleend aan onze ouders toen die 
steeds meer afhankelijk werden. 
Ook de positief-christelijke sfeer 
is belangrijk voor Wim. Genoemde 
zaken maken het voor hem 
allemaal vertrouwd. Hij heeft het 
goed naar zijn zin samen met de 
andere bewoners.”

 Bas Geertsema 
Geboortejaar: 1979
Woonplaats: Rheden
Betrokkenheid: Mijn broer 
Arjan Geertsema woont 
op de Reiger in Bedum 

Waarom ben je lid geworden van 
de cliëntenraad? “Ik heb tussen 
2005 en 2017 verschillende 
rollen gehad binnen Stichting 
Sprank. Daarna heb ik ergens 
anders ervaring opgedaan. Dat 
was goed, maar ik heb altijd fijne 

herinneringen gehad aan Sprank 
en aan de collega’s. Op termijn 
zal ik meer en meer de belangen 
van mijn broer gaan behartigen 
als mijn ouders dit niet meer 
kunnen. Toen ik de vacature van 
de cliëntenraad zag, heb ik dan ook 
mijn belangstelling laten blijken. 
Ik kan nu op een centrale plek 
een belangrijke rol vervullen, niet 
alleen voor mijn broer, 
maar voor alle cliënten van 
Sprank.” 

 Clarinda van Eyck 
Geboortejaar: 1968 
Woonplaats: Drachten 
Betrokkenheid: mijn broer 
woont op De Parel in Roden 

Wat bij Sprank heeft in 2021 
indruk gemaakt? “Wat bij mij 
diepe indruk heeft gemaakt in 
2021 - en dan kijk ik naar de locatie 

waar ik kom - is: de inzet van het 
team op woonlocatie De Parel in 
Roden. Tijdens de coronapandemie 
werden er extra diensten gedraaid  
zodat de bewoners, als ze niet 
konden of mochten werken, in 
hun eigen woonomgeving 
konden blijven. 
Vol liefde en aandacht is er voor 
hen gezorgd.”

 Nieuwe leden Cliëntenraad 

De cliëntenraad is versterkt met drie nieuwe leden. 
We leggen ze alle drie een vraag voor.



Sprankelende mensen aan het woord

Nathalie, begeleider Steenuil in Bedum: ‘Ik ben werkelijk van toegevoegde waarde voor iemands leven. Een eenvoudig voorbeeld is dat je een cliënt helpt om naar zijn werk te gaan.’

Marieke, bewoner 

Veldhorst in Stadskanaal: 
‘Ik heb hier veel vrijheid 

en dat past bij mij.’

Pitrik, bewoner ’t Skûtsje 
in Drachten: ‘Ik help 
graag mee in de 
huishouding van 

’t Skûtsje.’

Rika, begeleider Veldhorst in Stadskanaal: 
‘Iedereen mag zichzelf zijn en 

krijgt de ruimte om te doen wat bij 
hem of haar past.’

Janneke, zus van bewoner

 Vlasakkerstaete in Hardenberg: 
‘Bij Sprank is mijn broer Albert 

helemaal op zijn plek. 
De begeleiding is deskundig 

en warm.’


