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1. Inleiding
Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2021 van Stichting Sprank. Een rapport
dat opnieuw op een bijzonder jaar terugblikt. Dit verslag geeft inzicht in
hoe Sprank is omgegaan met de zeven landelijke thema’s die het
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg aandraagt en wat de resultaten
hiervan zijn bij Sprank. Aandacht voor kwaliteit en verbetering zien we
als een continu proces. 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.
Dit kwaliteitsrapport is er op gericht voort te bouwen op voorgaande
kwaliteitsrapporten. We ontwikkelen verder wat er de afgelopen jaren in
gang is gezet. Een aantal doelstellingen uit 2021 trekken we door naar 2022
met als doel dat onze cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers en
andere betrokkenen dagelijks kwaliteit en veiligheid ervaren.
Het kwaliteitsrapport maakt deel uit van de begrotings- en jaarplancyclus
bij Sprank. Verschillende medewerkers hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van dit rapport. Ook vormen de jaarplannen, audit- en
teamreflectieverslagen een belangrijke bron van informatie. Zie in bijlage 1
een schets van Sprank als organisatie. Deze definitieve versie van het
kwaliteitsrapport 2021 is eerst voorgelegd aan de volgende gremia:
• De cliëntenraad van Stichting Sprank.
• De ondernemingsraad van Stichting Sprank.
• De raad van toezicht van Stichting Sprank.
We houden de volgende hoofdstukindeling aan:
Reflectie op kwaliteit van zorg (hoofdstuk 4):
• Coronareflectie.
- Cliënttevredenheidsonderzoek.
- Bevindingen externe en interne audits.
- 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 (hoofdstuk 5).
• Vakbekwame en betrokken medewerkers (hoofdstuk 6).
In hoofdstuk 7 treft u de belangrijkste conclusies aan en de
verbeterpunten die worden aangemerkt als prioriteit in 2021.
In hoofdstuk 8 zijn de reflecties van cliëntenraad, ondernemingsraad
en raad van toezicht opgenomen.
Zwolle, maart 2022
Drs. A. Westerduin de Jong, MBA
Raad van bestuur
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2. Samenvatting
Na een enerverend jaar 2020, waarin
het coronavirus het leven en werk sterk
beïnvloedde, kwam het in 2021 concreet hierop
neer: oppakken wat er noodzakelijkerwijs
was blijven liggen en de lessen in praktijk
brengen die de afgelopen coronaperiode ons
had geleerd. Zo kreeg de digitalisering een
impuls, die een hybride manier van werken
tot gevolg had. Dit levert Sprank als landelijk
opererende organisatie veel voordelen op.
De crisis liet ook helder zien dat gezondheid,
sociaal contact en welbevinden basisbehoeften
zijn voor iedereen, zowel voor cliënten als voor
medewerkers. In 2021 kwam er de ruimte om
deze behoeften weer meer recht te doen. Er
waren in 2021 periodes dat teams weer live met
elkaar konden vergaderen en dat verwanten en
bewoners weer samen konden koffiedrinken in
de woonkamer.
We kunnen constateren dat in de organisatie
het kwaliteitsbewustzijn in het afgelopen
jaar gegroeid is. Reflecteren in teams is meer
onderdeel geworden in het dagelijks werk.
Het draagt bij aan openheid, veiligheid en een
prettige werksfeer. Wel of niet vaccineren
tegen corona was in 2021 een thema van veel
morele beraden; het werd besproken zowel
vanuit het perspectief van de cliënt als van de
medewerker. Ook is er in 2020 en 2021 veel
aandacht besteed aan het samen leren en
registreren van ongewenste gebeurtenissen in
de zorgverlening. Dit heeft geleid tot een daling
van cliëntincidenten met 23% in vergelijking
met het jaar 2020.
Sterke punten die in de externe audit en uit
het cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2021 naar voren kwamen, zijn:
bevlogen en betrokken medewerkers, de cliëntgerichtheid, de christelijke identiteit en de grote
groep betrokken vrijwilligers. Sprank is in 2021
door onderzoeksbureau Effectory uitgeroepen
tot beste werkgever in de gehandicaptenzorg.
Door de coronapandemie en de extra tijd die
dit heeft gevraagd van de zorgmedewerkers
en het management hebben we niet alle
gestelde doelen voor 2021 kunnen afronden.
Een aantal doelen uit 2021 nemen we mee
naar 2022. Hieronder worden de belangrijkste
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psychiatrie (zoals hechtings-, verslavings- en
borderlineproblematiek). Een belangrijk thema
voor de komende jaren is ook de cliënten te
begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling, met
aandacht voor hun grenzen en weerbaarheid.
Hier willen we de komende jaren aandacht aan
geven en medewerkers hiervoor trainen.

aandachts- en verbeterpunten voor
2022 weergegeven.

Zorgplan
Eind 2021 stonden de ecd-meters tussen
de 75-94%. De volledigheid van het ecd
en een kwalitatief helder zorgplan blijven
aandachtspunten voor 2022. Vanuit locaties
kwam regelmatig het signaal dat begeleiders
het werken in het ecd als complex ervaren.
Daarnaast gaven verwanten in de interne
audits en het cliënttevredenheidsonderzoek
aan dat het zorgplan te uitgebreid is en dat
niet alle informatie relevant is. In 2021 is er
een evaluatie en analyse van het zorgplan
uitgevoerd. Het onderzoek was gericht op de
toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid
van het ecd en het zorgplan. Het onderzoek
heeft geleid tot het in gang zetten van een
aantal kortetermijndoelen. Het betreft een
nieuw format van de afdruk van het zorgplan,
de registratie van minder cliëntrisico’s
en enkele technische verbeterpunten.
Realisatie is gepland in het tweede kwartaal
van 2022. Een aantal verderstrekkende
inrichtingsvraagstukken van het ecd wordt
projectmatig opgepakt in 2022 en 2023.

Samenwerking in de Driehoek
In de gehandicaptenzorg is een belangrijke rol
weggelegd voor de verwanten. Zij kennen de
cliënt vaak beter dan wie dan ook en dragen
met hun liefde en ervaring een belangrijke
steen bij aan hoe de zorg concreet ingevuld
wordt. Verwanten maken nadrukkelijk deel
uit van de zorgvisie van Sprank, door middel
van de gehanteerde begeleidingsmethodiek
Driehoekskunde. Ruim 92% van de verwanten
gaf in het cliënttevredenheidsonderzoek van
juni 2021 aan dat zij tevreden zijn over de
samenwerking in de Driehoek. Anno 2021
zien we in toenemende mate dat er in de
Driehoek sprake kan zijn van (ogenschijnlijk)
tegengestelde belangen of verschil in visie op
wat goede zorg is. Het is daarom belangrijk
dat in de Driehoek tussen cliënt, verwanten en
professionals er balans is tussen relationele
verbinding zoeken en professionele positie
innemen. Dat evenwicht ontstaat lang niet

altijd vanzelf, maar vraagt onderhoud. Als
organisatie willen we daar door middel van
scholing en reflectie werk van maken, omdat
een goede verstandhouding met verwanten
altijd het welzijn van de cliënt dient.

Deskundigheidsbevordering
De lijn die Sprank de afgelopen jaren
heeft ingezet rondom scholing en
deskundigheidsbevordering blijven we
doorzetten. De focus ligt in 2022 op het verder
professionaliseren van de verpleegkundige
zorg, door het structureel aanbieden van
verpleegkundige scholing, klinische lessen en
aandacht voor preventieve en palliatieve zorg.
Palliatieve zorg wordt voor Sprank belangrijker,
omdat een deel van de cliëntengroep
vergrijst. Ook zien we de complexiteit in
zorgvragen toenemen. De teams krijgen
onder andere door de gedragsdeskundigen
trainingen op psychosociale thema’s en

Gezond en vitaal werken
In het jaar 2021 was er sprake van een hoog
ziekteverzuim dat niet alleen te wijten was aan
de intense coronaperiode. Het verzuimcijfer
van Sprank over 2021 is 8,1%, wat hoger is dan
het branchegemiddelde van 7,3%. We zijn ons
er bij Sprank van bewust dat werk en privé
twee kanten van dezelfde levensmedaille zijn.
Daarom willen we medewerkers faciliteren
daar een goede balans in te houden. We
maken daarom bewust werk van hun vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid. De thema’s
gezondheid, competenties, normen en
waarden en werkomstandigheden krijgen
daarbij extra aandacht.

Eindelijk weer sporten!
Afgelopen jaar zijn vanwege corona veel activiteiten
stilgelegd. Maar sinds de zomer mogen de bewoners van
groep Rood (Sprank Vathorst) weer elke donderdag naar
sport en spel. En ze genieten er enorm van!
Er wordt van alles verzonnen door Luuk. De ene
keer een parcours, de andere keer een tikspel of
verstoppertje. Het was wel echt even wennen.
Iedereen was na de eerste keer heel erg moe.
Wat ze allemaal het leukst vinden om te doen is
rond de tafeltennistafel rennen en ondertussen
de bal heen en weer gooien. En natuurlijk is een
potje voetbal ook favoriet!
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3. Hier staan we voor
Wie we zijn
Stichting Sprank is een christelijke
zorgorganisatie en biedt zorg, begeleiding
en ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking en/of lichamelijke
beperking. De organisatie is verspreid over
twintig gemeenten in Nederland. Sprank
zorgt, ondersteunt en begeleidt op
31 woonlocaties, waaronder sinds 1 januari
2021 ook de zorglocatie ’t Skûtsje in Drachten.
Binnen deze woonlocaties levert Sprank
zorg voor 66 woongroepen. Sprank heeft
vier dagbestedingslocaties: in Bedum,
Bergschenhoek, Middelstum en Hardenberg
en ook huiskamerprojecten voor de (ouder
wordende) cliënten. Op dit moment zijn er
11 dagbestedingsgroepen. De zorg wordt
gefinancierd uit de Wlz, de Wmo en de
Jeugdwet (Jw). In bijlage 1 treft u de cijfers aan.
Sprank wordt elk jaar groter in omvang.
We groeien in aantallen cliënten (wonen en
dagbesteding), maar ook in kwalitatieve zin.
Zorgkantoren kennen naast verblijf steeds
vaker ook ‘verblijf met behandeling’ toe. Sprank
ontwikkelt zich hierdoor tot een integrale
zorgaanbieder. Er zijn vijf woonlocaties in
voorbereiding voor nieuwbouw. Het gaat om
plannen voor nieuwe locaties in Buitenpost,
IJsselmuiden, Groot-Ammers en omgeving
Zwolle en uitbreiding van de locaties in
Drachten. Al deze panden zullen, volgens de
nieuwe wetgeving die vanaf 1 januari 2021
is ingegaan, bijna energieneutraal (BENG)
gebouwd worden. Daarnaast is er op 1 maart
2022 een nieuwe dagbestedingslocatie
geopend in Bunschoten.
In 2021 is de zorgvisie van Sprank geëvalueerd
en geactualiseerd en er is onderzocht of de
Presentiebenadering van Andries Baart een
passende methode zou zijn als overkoepelende
zorgvisie voor Sprank. Uit het onderzoek
(diepte-interviews met begeleiders) blijkt dat
we bij Sprank in de praktijk al veel werken
vanuit het gedachtegoed van presentzijn. We hebben de begeleiders gevraagd
wat zij verstaan onder goede zorg en dat
vergeleken met de bouwstenen vanuit de
Presentiebenadering. De onderstaande
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uitspraken/Presentie-bouwstenen kwamen
meerdere keren terug in de interviews:
Focus op goede zorg
•	
Streven naar een goede band met alle
bewoners.
•	
Een goede dag voor de bewoners is
mijn doel.
•	
Bewoners moeten zich veilig voelen.
•	
Cliënten moeten zich gehoord voelen.
•	
Ik maak verschil tussen bewoners en
momenten: elke bewoner is anders,
elke dag is anders.
•	
Ik speel steeds in op wat zich voordoet in
de zorg.
Relationeel zorg verlenen
•	
Ik heb wat met onze bewoners, ze doen mij
wat (geraakt zijn).
•	
Ik weet waar onze bewoners mee worstelen,
wat hen in hun hoofd bezighoudt (veel weten
van leefwereld).
•	
Ook al snap ik niet waarom een bewoner
doet zoals hij/zij doet, ik blijf proberen daar
beter op in te spelen (puzzelen).
•	
Elke zorghandeling voer ik met gevoel uit.

Missie en visie van Sprank
Bij Sprank is de liefde van God voor
de mens de drijfveer voor betrokken zorg
en ondersteuning aan cliënten met een
verstandelijke beperking (missie).
Ons doel daarbij is dat we:
samen leven vol betekenis.
Onze ondersteuning is liefdevol en
professioneel. Bij Sprank gaat het om: er
met aandacht en toewijding te zijn voor
de ander. Vanuit deze overtuiging zoeken
wij naar geschikte manieren om voor elke
cliënt zorg concreet in te vullen. De cliënten
mogen rekenen op een passende woon- en
werkplek.

Zij krijgen bij Sprank, waar nodig en
gewenst, ondersteuning bij het leiden
van een betekenisvol leven, zorgvuldig
afgestemd op hun persoonlijke
wensen, dromen en mogelijkheden.
Geloofsbeleving neemt daarbij een
belangrijke plaats in, als wezenlijk
onderdeel in het dagelijks leven van
cliënten en medewerkers. Daardoor
kunnen zij elkaar vanuit het hart begrijpen,
steunen en inspireren. Wie waarde hecht
aan deskundige ondersteuning vanuit
christelijk perspectief zal zich bij Sprank
thuis voelen.

“Het is een puzzel wat bewoners nodig hebben
en ook de contacten met hun verwanten
vragen fijngevoeligheid. Soms heb je een
moeder die een symbiotische relatie heeft met
haar kind. Soms heb je een moeder die in het
loslatingsproces zit.”
Waardering van de zorg
•	
We laten bewoners altijd in hun waarde.
•	
We doen wat we beloven.
Op basis van het onderzoek kunnen we
concluderen dat begeleiders bij Sprank
in hoge mate relationeel (conform de
Presentiebenadering) werken.
Het afstemmen op de cliënt gebeurt op
individueel en op teamniveau. Vanuit de
christelijke identiteit vinden we het belangrijk
dat de Bijbel hierin leidend is en ons hiertoe
inspireert. De Presentiebenadering wordt
daarom niet gezien als een overkoepelende
zorgvisie, maar als een belangrijke
inspiratiebron aan de basis van de zorgvisie
van Sprank.

9

Kernwaarden Sprank
Binnen Sprank maken we onze visie om
voor elkaar van betekenis te zijn concreet
met drie kernwaarden:
• Betekenisvol leven
• Betrokkenheid
• Herkenbare christelijke cultuur
Betekenisvol leven
Ieder mens is door God gewild en door Hem
geliefd. Bij Sprank geloven we dat iedereen een
zinvol en betekenisvol leven kan leiden dankzij
Gods liefde voor mensen. Samen zoeken we naar
de betekenis van zowel mooie als ingrijpende
gebeurtenissen, hoe we onze dromen kunnen
realiseren en hoe we ermee leren leven als
dromen op aarde onvervuld blijven.
We streven ernaar dat cliënten met hun
kracht en mogelijkheden zo veel mogelijk zelf
de regie houden. Om goed aan te sluiten bij
de cliënten hebben we aandacht voor hun
achtergrond, hun levensverhaal en wat voor

De hermeneutische cirkel
hen belangrijk is. Onze cliënten worden goed
geobserveerd, er wordt naar hen geluisterd en
met hen gesproken over wat zij nodig hebben
om tot bloei te komen. Onze methodieken
richten zich op ontwikkeling en sluiten aan bij
de ervaring, werkelijke leeftijd, emotionele en
cognitieve mogelijkheden, draagkracht en het
functioneringsniveau van de cliënt. Hiervoor

gebruiken we onder andere de hermeneutische
cirkel (gebaseerd op Bosch en Suykerbuyk).
Deze methode helpt een inschatting te maken
van de cliënt en zijn functioneren op alle
terreinen van zijn leven. Bij de dagbesteding
wordt bijvoorbeeld gekeken of de activiteiten
aansluiten bij wat de cliënt op dat moment
aankan, waar hij/zij trots op kan zijn en waar
hij/zij plezier aan beleeft. Onze begeleiding sluit
aan bij wat cliënten belangrijk en waardevol
vinden. Zowel bij wat zij zelf kunnen en willen,
als bij wat zij met ondersteuning van het
netwerk zelf kunnen organiseren. Samen kijken
we naar de verantwoordelijkheid die de cliënt
zelf kan dragen en wie het beste op welke
manier kan ondersteunen waar dat nodig is.
Betrokkenheid
Cliënten staan in relatie met anderen: met
God en met het netwerk van familie, partner,
vrienden, vrijwilligers, medecliënten,
kerkleden, buren, collega’s, medebewoners
en met professionele zorgverleners. Onze
zorgverlening is erop gericht deze sociale
verbanden te ondersteunen, te versterken
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en waar nodig te herstellen of te creëren. We
ondersteunen de cliënt om zijn of haar relaties
met het netwerk zodanig vorm te geven dat
zij in de samenleving hun volwaardige plaats
kunnen innemen.
Een goede samenwerking met familie of
vertegenwoordigers vinden we daarbij
belangrijk. Hierbij werken we onder andere

De methode Driehoekskunde
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Soms kan dat betekenen dat Sprank in de zorg
gebruik maakt van samenwerkingspartners
of, na zorgvuldig overleg in de Driehoek,
elders passende zorg zoekt. Ook de omgang
van bewoners en cliënten onderling en de
groepssfeer heeft onze aandacht. Het is
belangrijk dat elke cliënt zich thuis voelt in
zijn woon- en werkomgeving en dat er een
(emotioneel) veilige sfeer is op de groep.

met de methode ‘Driehoekskunde’ van Chiel
Egberts. Sprank is ervan overtuigd dat de
beste zorg- en dienstverlening geboden
wordt wanneer er een goed evenwicht is in de
Driehoek: cliënt, familie/vertegenwoordigers
en professionals. In de top van de Driehoek
hoort de cliënt te staan, het gaat immers om
hem of haar. Zonder een stevige basis kan
een top niet bestaan. Met de basis worden
de medewerkers van Sprank en de familie/
vertegenwoordigers bedoeld. Voor cliënten is
het belangrijk dat familie/vertegenwoordigers
en zorgverleners samenwerken met wederzijds
vertrouwen en respect voor elkaars bijdrage.
Dus: samenwerken in het belang van de cliënt.
In de ideale Driehoek zijn alle hoeken gelijk,
alle hoeken doen ertoe. Ze staan met elkaar in
verbinding door een trialoog, driespraak. Met
als doel: de cliënt ondersteunen in het leiden
van een betekenisvol leven.
Betrokken zorg
Om goede zorg te verlenen is het daarom
voor de medewerkers belangrijk om hechte,
persoonlijke relaties op te bouwen met zowel
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de cliënt als de familie/vertegenwoordigers.
Dat noemen we betrokken zorg. Betrokken zijn
betekent dat onze medewerkers een goede
balans vinden in de Driehoek, door enerzijds
verbinding te zoeken en anderzijds positie in
te nemen als professional. Wie de cliënt is,
wat voor hem of haar belangrijk is en wat past
bij zijn of haar mogelijkheden, verlangens
en dromen, dát is leidend voor de zorg en
ondersteuning van Sprank.
Betrokkenheid betekent: nabij zijn, afstemmen,
reflecteren en samen ontdekken hoe we elkaar
kunnen (blijven) vinden en begrijpen. Deze
toewijding betekent dat we bijvoorbeeld ook
goede (palliatieve) zorg willen bieden die
aansluit bij een cliënt die aan het einde van het
leven gekomen is.
Als er complexe keuzes gemaakt moeten
worden, gebruiken we een reflectieve
methode, zoals Moreel Beraad of een andere
vorm van multidisciplinair overleg. Op deze
manier onderzoeken we wat de beste zorg en
ondersteuning is voor de cliënt.

Herkenbare christelijke cultuur
Gedreven door de liefde van God geven wij
zorg en ondersteuning. Deze overtuiging is te
merken in de wijze waarop we de zorgverlening
vormgeven. Cliënten mogen erop rekenen
dat zij van Sprank zorg ontvangen in een
herkenbaar christelijk woon-, werk- en
leefklimaat. Daarbij willen we betrokken
zijn bij de wereld om ons heen. Thema’s
als duurzaamheid, klimaat en zorg voor de
medemens horen hier nadrukkelijk bij. In
overleg met cliënten geven we de christelijke
cultuur verder vorm door ruimte en tijd te
maken voor bijbellezen, gebed, kerkgang,
het vieren van christelijke feestdagen,
aandacht voor andere geloofsvormen en door
geloofsgesprekken. Sprank reikt ook vormen
aan op zintuiglijk en cognitief niveau die
aansluiten bij de geloofsbeleving van mensen
met verstandelijke beperkingen.
Ontwikkeling geloofsvormen
De werkgroep Identiteit heeft in 2020 de
bestaande geloofsvormen binnen Sprank
geïnventariseerd. Hieruit bleek dat we bij
Sprank geloven vooral cognitief vormgeven,
bijvoorbeeld via bijbellezen of bijbelstudie.
We hadden nog weinig aandacht voor
geloofsbelevingen via andere zintuigen,
zoals voelen, ruiken of zien, die dikwijls
beter aansluiten bij het niveau van de
cliënten. Sprank werkt sindsdien actief aan
geloofsvormen die aansluiten bij het cognitieve
‘kunnen’ en het sociaal-emotioneel ‘aankunnen’
van cliënten in hun dagelijks bestaan.
Zo hebben we voor de kalenderjaren 20212023 een Sprank-jaarkalender ontwikkeld die
de hoogtepunten in het jaar uitbeeldt, zoals
christelijke feesten, Moederdag en Koningsdag.
Ook geven we aandacht aan persoonlijke

levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld de geboorte
of juist het overlijden van een familielid,
het behalen van een diploma of christelijke
mijlpalen als doop of belijdenis doen. Daarnaast
biedt Sprank sinds 2020 rituelen en materialen
aan om belangrijke mijlpalen van cliënten te
markeren, zoals de levensboom, troostdoos
en de schatkist. De troostdoos en de schatkist
zijn in 2021 gemaakt door cliënten op de
dagbestedingslocatie Fraam en kunnen de
locaties ook in 2022 bestellen.
Begin 2021 is een geestelijk verzorger benoemd
die ondersteuning geeft aan begeleiders
bij geloofsgesprekken en geloofs- en
levensvragen. Daarnaast worden in afstemming
met gedragsdeskundigen ook passende
geloofsvormen ontwikkeld die aansluiten
bij de diverse ontwikkelniveaus. Derdejaars
studenten van Hogeschool Viaa zullen in 20212022 twee onderzoeken verrichten: naar de
mogelijkheden tot het starten van een Alphacursus voor mensen met licht verstandelijke
beperking en naar de mogelijkheden tot
online sfeervieringen. En in overleg met de
Vrije Universiteit (VU) inventariseren we de
mogelijkheden om een methode ‘Spiritueel
beraad’ te ontwikkelen voor medewerkers.
Deze methode zal medewerkers, en daarmee
de organisatie, handvatten geven om samen
in gesprek te komen over het eigen geloof en
de verscheidenheid aan opvattingen onder
christenen. In 2021 is er een cultuuronderzoeker
aangesteld binnen Sprank. Zij zal, in nauwe
samenwerking met de bestuurder en geestelijk
verzorger, meekijken hoe onderzoeken zoals
bovenstaande de christelijke identiteit van
Sprank kunnen versterken.
Doelgroepenbeleid
In 2021 hebben we een passend
doelgroepenbeleid vastgesteld. Binnen de
cliëntenpopulatie van Sprank maken we
onderscheid tussen vier doelgroepen:
• VG 3+4: (lvb1-) cliënten met een
begeleidingsvraag en (intensieve)
verzorging.
• Zorgintensief: cliënten met een intensieve
verzorgingsvraag, deels afhankelijk
van rolstoel en tillift (VG5+8, eventueel
Meerzorg).
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Gea Driebergen woont al 25 jaar met veel
plezier bij Sprank. Een heel aantal jaren woonde
zij in locaties in Hardenberg. Haar 25-jaarzorg-van-Sprank-jubileum vierde ze in
Wenwille in Drachten, waar ze nu woont.
Het werd een mooi feest met de uitreiking van
de levensboom en een cadeau van
haar medebewoners.

dagbesteding. We verkennen de komende
jaren de mogelijkheden tot een breder
palet aan betekenisvolle dagbesteding als
belangrijk onderdeel van goede zorg.
Begeleidingsmethoden
De eerdergenoemde methoden Driehoekskunde
en de hermeneutische cirkel zullen we binnen
de organisatie breed inzetten. Daarnaast
gebruiken we op de doelgroep specifiek
afgestemde methodieken die aansluiten bij
het werken volgens de hermeneutische cirkel.
De gebruikte methoden worden cliëntvolgend
ingezet. Het individuele zorgplan van de cliënt
is altijd leidend voor de zorg en ondersteuning
die we geven. In samenwerking met de
gedragsdeskundige wordt de individuele
begeleidingsstijl door begeleiders opgesteld en
voortdurend geoptimaliseerd.

• B
 egeleidingsintensief:
begeleidingsintensieve begeleiding in kleine
groepen (VG 6+7, eventueel Meerzorg)
• Ouderen: cliënten die ouder zijn dan 50
jaar en 60 jaar, of voor cliënten met het
syndroom van Down en/of emb2 > 40 jaar.
De meeste cliënten hebben een VG6-indicatie.
Dit gaat om cliënten bij wie de nadruk van de
begeleiding ligt op het bieden van structuur en
nabijheid met als doel gedragsregulering. Een
deel van de VG6-cliënten kan in een reguliere
woonvorm wonen en een ander deel is meer
gebaat bij intensieve begeleiding. Op de
wachtlijst staan veel aanmeldingen voor VG7
en VG8. Deze zorgzwaarte is beperkt bij Sprank
plaatsbaar, omdat het veel aanpassingen vraagt
ten aanzien van wonen en zorg.
De gemiddelde leeftijd waarop mensen bij
Sprank komen wonen is gedaald in de loop der
jaren. Gemiddeld verblijven mensen dertig jaar
bij ons. Ze brengen dus meerdere levensfasen
door op de locatie(s). Dat vraagt van ons een
passende visie op levensbestendig wonen,
met name nu bewoners steeds ouder worden
en het aandeel vijftigplussers de komende jaren
zal stijgen naar ongeveer de helft van het totale
aantal wooncliënten.
Wat betreft de cliënten van Sprank (en de
gehandicaptenzorg in het algemeen) zien we
twee trends tussen nu en 2030 die beide te
maken hebben met een toename van
complexe zorg:
1.	Er is een sterke instroom in de langdurige
gehandicaptenzorg van mensen met
een licht verstandelijke beperking en
gedragsproblematiek. Dit betekent dat we
meer specialisatie moeten ontwikkelen in
gedragsintensieve zorg en lvb-thematieken
(waaronder seksualiteit).
1
2
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Licht verstandelijk beperkt
Emb: ernstig meervoudig beperkt

2. D
 e zorgvragen worden complexer door onder
andere een toegenomen levensverwachting
van mensen met een verstandelijke
beperking. Dit betekent dat we ons meer
moeten ontwikkelen rondom (zware)
verpleegkundige zorg, waaronder dementie,
alzheimer en palliatieve zorg. Ook zullen
onze gebouwen en dagbestedingslocaties
aangepast moeten worden aan de nieuwe
zorgvragen van de cliënten.
Ons doelgroepenbeleid houdt rekening met
deze twee ontwikkelingen en Sprank koos in
2021 de volgende strategische richting:
•	
De ambulante Wmo-begeleiding is in 2021
volledig afgebouwd, zodat we ons volledig
kunnen richten op het bieden van zorg en
begeleiding vanuit de Wlz.
•	
We zullen ons voornamelijk blijven richten
op de middengroep VG (VG3 t/m 6) met
levensloopbestendige zorg in de regio (Wlz).
Regio Oost zal zich verder specialiseren in
VG7-zorg.
•	
Er komt per team een plan van aanpak ten
behoeve van deskundigheidsbevordering op
een van de volgende twee sporen. Spoor 1:
	psychiatrische stoornissen; spoor 2:
Lvb-gerelateerde thema’s (lvb algemeen,
seksualiteit, mediawijsheid, verslaving etc.).
•	
Dagbesteding: ouder wordende cliënten
vragen ook om andere vormen van

De volgende begeleidingsmethoden of
aspecten uit methoden gebruiken we bij
Sprank:
•	
ARGOS
•	
Belevingsgerichte ouderenzorg
•	
De Draad
•	
Geef me de 5
•	
Gentle Teaching
•	
Maak me niet down
•	
Heijkoop
•	
LACCS
•	
Methode Urlings
•	
Oplossingsgericht Werken
•	
Het programma Perspectief
•	
Triple-C

Veel methoden zijn te gebruiken voor een
brede doelgroep. De onderstaande methoden
en werkwijzen zijn daarom niet ingedeeld in
thema’s of gecategoriseerd in de mate van
verstandelijke beperking. In de beschrijving is te
lezen voor welke doelgroep deze ontwikkeld is.

Ingeborg Lagewaard (65) woont al 30 jaar op de
Rozenhoek. Haar vriend Frans, met wie ze een
innige vriendschapsband had, is onverwachts
overleden. “In mijn schatkistje zitten foto’s
van Frans, van mijn ouders, mijn zus Marjon
en tantes die zijn overleden. Ik ben altijd blij in
mijn hart als ik ernaar kijk, want ik weet dat ik
hen zal terugzien in de hemel. Ik kom daar ook,
ik verlang ernaar. Ik wil heel graag dat Jezus
terugkomt. Frans en ik dronken altijd samen
een wijntje. Ik mis hem. Door het schatkistje
voel ik mij getroost, omdat ik weet dat ik Frans
en de anderen later terugzie.” Haar zus heeft op
het schatkistje de woorden ‘Kistje van belofte’
aangebracht. Ingeborg: “Die belofte is dat ik bij
hen in de hemel kom.”
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mensen met een verstandelijke beperking. Het
fundament van de Triple-C-behandeling ligt
niet in de psychische stoornis, verstandelijke
beperking of het probleemgedrag, maar in de
algemeen menselijke behoeften. Dat zijn de
fysieke, emotionele, mentale en zingevende
behoeften. Triple-C werkt vanuit de visie dat
een mens bij wie alle behoeften worden vervuld
geen probleemgedrag vertoont en gelukkig is.
Het perspectief voor cliënten is het ervaren van
het gewone leven.
Deze visie sluit goed aan bij de zorgvisie van
Sprank. Een projectgroep heeft geadviseerd om
aspecten uit de methode Triple-C en andere
methoden te gaan gebruiken en hiervoor een
eigen visie voor intensieve begeleiding en een
implementatieplan te ontwikkelen.
Het doel is dat voor de zomer 2022 een
visiedocument ’Basis voor intensieve
begeleiding’ geschreven is voor de doelgroep
begeleidingsintensief, met daarin de uitwerking
van verschillende thema’s. Aan de hand van dit
document zullen voorstellen gedaan worden
voor implementatie, scholing en borging.

Doelen 2021

Status

Onderzoek naar de
Presentiebenadering
Plan van aanpak Triple-C
Intensivering en ontwikkeling
geloofsvormen
Doel 2022
Ontwikkeling geloofsvormen
Training en scholing ‘Programma
Perspectief’
Visiedocument ‘Basis voor
intensieve begeleiding’

Doel is behaald

In het programma Perspectief en Basis voor
intensieve begeleiding gebaseerd op het
behandel- en begeleidingsmodel Triple-C wordt
de komende jaren extra geïnvesteerd en het
wordt waar nodig doorontwikkeld.
Programma Perspectief - Vlaskamp
De komende drie jaar krijgen begeleiders die
werken op de woonlocaties en/of dagbesteding
training en scholing om Programma Perspectief
van Carla Vlaskamp toe te passen bij hun
eigen cliënten.
Het doel is om in het jaar 2022 op
Vlasakkerstaete groep 3 en dagbesteding
groep 3/5 met Programma Perspectief te gaan
werken. In 2023 volgen Vlasakkerstaete
groep 5, Reysigerweg zorggroep, Vathorst groep
rood en Parel-Staete groep groen.
Programma Perspectief richt zich op de
ondersteuning van cliënten met een (zeer)
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ernstige verstandelijke en meervoudige
beperking (ZEVMB). De onderliggende visie
van Programma Perspectief is dat mensen met
ZEVMB een relatie kunnen aangaan met hun
omgeving en dat ze hiervoor hun wensen en
behoeften duidelijk kunnen maken. De cliënt
is in staat om te reageren op zijn omgeving
en kan invloed uitoefenen op het handelen
van de begeleider. Het is aan de begeleider om
de signalen van de cliënt te herkennen en te
begrijpen. Programma Perspectief werkt vanuit
een interdisciplinaire aanpak, zodat
alle betrokkenen weten wat belangrijk is voor
de cliënt.

Doel is gedeeltelijk behaald met
vervolg in 2021
Doel is niet behaald

Triple-C – Basis voor intensieve begeleiding
Triple-C is een behandel- en begeleidingsmodel.
De drie c’s staan voor: cliënt, coach en
competentie. Triple-C is gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van leven en het
bevorderen van de geestelijke gezondheid van
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4. Reflectie op kwaliteit van zorg
4.1 Coronareflectie
We moeten constateren dat corona ook het jaar
2021 aanzienlijk heeft bepaald. Gelukkig was
er in 2021 een beter evenwicht tussen risico’s
en beperkingen om de fysieke gezondheid
van onze cliënten te waarborgen en het zorg
dragen voor het mentale welzijn van cliënten.
De leerpunten uit 2020 hebben een plek
gekregen in bijvoorbeeld een aantal individuele
zorgplannen, de inrichting van een gezamenlijke
woonkamer met een grotere eettafel en het
vorm geven van dagbesteding op de eigen
locaties. We ontdekten in de coronaperiode dat
sommige cliënten er echt baat bij hadden dat de
dagbesteding plaatsvond op de locatie zonder
reisbewegingen.
De combinatie van corona en een tekort aan
medewerkers raakt ook Sprank. Een heel aantal
teams kampt met ziekteverzuim en vacatures
en het kostte grote moeite om de roosters rond
te krijgen.
Binnen Sprank zien we hetzelfde als in
de samenleving: over het coronavirus en
de bestrijding ervan wordt verschillend
gedacht. In het begin van het jaar 2021 zijn er
verschillende groepsgesprekken geweest over
de overwegingen van medewerkers om wel of
niet te vaccineren en is er veel informatie van
(externe) deskundigen gedeeld op het intranet.
Wel of niet vaccineren was hét thema van een
groot aantal morele beraden in teams, waarbij
gesproken en gedacht werd zowel vanuit het
perspectief van de cliënt als van de medewerker.

WAT VIND JIJ?
Is het moreel verantwoord om als
begeleider het vaccin niet te nemen,
ondanks dat ik met kwetsbare
mensen werk?
In hoeverre mag of moet je
vaccinatie stimuleren als de cliënt
de vaccinatie wel wil halen, maar
het thuisfront dit niet wil?
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De zorgen en vragen van begeleiders over het
wel of niet vaccineren en de overwegingen
daarvoor zijn met elkaar gedeeld, dit draagt
bij aan wederzijds respect en oplossingen
om met de verschillen om te kunnen gaan.
Het is een individuele keuze waar we geen
oordeel over kunnen en mogen hebben. Ook
hebben de teams van sectormanagers en
gedragsdeskundigen aan de hand van een
Moreel Beraad verkend wat de verschillende
inzichten, belangen en gevolgen zijn van wel of
niet vaccineren voor individuele medewerkers,
het team, cliënten en hun netwerk. Ons
gezamenlijke doel was en is de richtlijnen van
de overheid en de VGN goed uit te voeren om
besmettingen te voorkomen en goede zorg te
leveren. Hygiëne en preventie staan daarbij aan
de basis van ons dagelijks handelen.

4.2 Wat zeggen cliënten en verwanten?
Doelen 2021

Status

Uitvoeren
cliënttevredenheidsonderzoek

88,6%
88,6%

86%
86%

53%
53%

92%
92%

Algemene tevredenheid
Algemene
tevredenheid
cliënten
cliënten

Respons
Respons
cliënten
cliënten

Respons ouders
Respons ouders
en vertegenwoordigers
en vertegenwoordigers

Algemene tevredenheid
Algemene
tevredenheid
ouders
en
ouders en
vertegenwoordigers
vertegenwoordigers

persoonlijke begeleiders, de ondersteuning
en de levensbeschouwelijke identiteit worden
zeer hoog gewaardeerd. Uit het onderzoek
blijkt ook dat cliënten behoefte hebben aan
meer tijd van begeleiders en dat ze meer
willen meedoen aan het gewone leven en
leuke dingen willen ondernemen. Het ‘op je
gemak voelen in de groep’ en de bekendheid
van de vertrouwenspersoon is toegenomen in
vergelijking met het vorige onderzoek.
Begeleiders
De zorg en ondersteuning van Sprank worden
heel goed gewaardeerd, zowel door cliënten
als door ouders/vertegenwoordigers. Er is
een zeer hoge waardering (hoger dan de
benchmarkscore) voor de begeleiders en ook

voor de ondersteuning die zij geven.
Tijd en aandacht van de begeleiders voor
de cliënten is in vergelijking met het vorige
onderzoek toegenomen. Vertegenwoordigers
geven een vergelijkbaar beeld met twee jaar
geleden. Op dit punt wijkt Sprank niet af van
collega-zorgorganisaties: tijdsdruk is een
landelijk probleem. Het door de begeleiders
nakomen van afspraken wordt, in vergelijking
met de andere organisaties, ietsje beter
gewaardeerd, maar is wel een aandachtspunt.
Interne trainer en begeleider Aly Willems
geeft ‘Driehoekstrainingen’. “Wij zeggen altijd
tegen beginnende begeleiders: ‘Doe wat je
belooft, liefst iets eerder, liefst iets sneller.
Neem in het begin elke week contact op met de

Klachtenfunctionaris licht
procedure toe in elk team (2020)
met afronding in eerste helft 2021
Doel 2022
Minimaal twee keer per
jaar locatiebezoek door
cliëntvertrouwenspersoon

4.2.1 Cliënttevredenheidsonderzoek 2021
Eenmaal in de twee jaar houden we bij Sprank
een cliënttevredenheidsonderzoek (cto). Het
cliënttevredenheidsonderzoek dat medio
2021 door Customeyes is uitgevoerd scoort
hoog. Het laat zien dat 88,6% van de cliënten
zeer positief is over de zorg van Sprank,
terwijl vergelijkbare organisaties gemiddeld
85,2% scoren. Bij ouders/vertegenwoordigers
is dat percentage zelfs 92 tegen 88,5. De
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begeleiding scoort goed (85/93%). Zowel
het zorgplan zelf als de mogelijkheid om
mee te praten scoort hoog, maar er zijn ook
veel cliënten die de vraag daarover moeilijk
vinden. Verwanten geven aan dat het zorgplan
wel beknopter mag. De waardering voor de
levensbeschouwelijke identiteit van Sprank is
gestegen.

verwanten, zodat je van hen én van de cliënt het
vertrouwen krijgt.’ Want afspraken maak je in
de Driehoek. Iedereen moet zich eraan houden.
‘Kijk welke afspraken er zijn en kom ze meteen
na, zodat je tegen de ouders kunt zeggen: ‘Ik
ben er al mee begonnen’.
De open opmerkingen van cliënten dat we ons
niet aan afspraken houden, heeft er soms mee
te maken dat we bijvoorbeeld later eten omdat
een bewoner een toeval heeft gehad. Die zorg
gaat vóór, maar de bewoners begrijpen dat niet
altijd. Als er iets verandert, bijvoorbeeld dat een
cliënt naar de oogarts moet, vertellen we dat zo
vroeg mogelijk, tenzij een cliënt zich daar lang
van tevoren druk over maakt. Afspraken staan
in het draaiboek; ze zijn belangrijk, en bekend in
de Driehoek.”
Huis en omgeving
De woonruimte wordt door cliënten
uitzonderlijk goed gewaardeerd. Wel zijn er
aandachtspunten, zoals gehorigheid, te weinig
buitenruimte en klimaatbeheersing (te warm).
Opvallend hoge scores zien we ook waar het
gaat om ondersteuning van de cliënten bij
gezond leven: 90,6%. Dat is een speerpunt op
de locaties van Sprank, en we zien dat dit effect
heeft. Ook opmerkelijk is hoe tevreden cliënten
zijn dat ze bij Sprank eigen keuzes kunnen
maken en nieuwe dingen leren. De waardering
daarvoor is zelfs hoger dan bij verwanten.
Groepsdynamiek
Het ‘op je gemak voelen in de groep’ scoort
beter ten opzichte van het vorige onderzoek.
Dat mag bijzonder genoemd worden, gezien het
feit dat bewoners door de coronamaatregelen
lange tijd gedwongen binnen zaten. Ruim
70% van de cliënten en verwanten is hierover
tevreden. Maar het geldt niet voor alle cliënten
dat ze zich prettig voelen binnen de groep.
Over wat Sprank doet ter verbetering van de
groepsdynamiek vertelt Lara van Boggelen.
Zij en de andere gedragsdeskundigen doen
onderzoek naar de oorzaken als iemand zich
niet prettig voelt in de groep. Zo mogelijk
verkleinen ze de groep of adviseren zij dat
zo’n cliënt meer individuele ondersteuning
krijgt of zijn verhaal kan vertellen aan de
cliëntgroepondersteuner. “En soms is de
oplossing eenvoudig: zet cliënten niet tegenover

20

Vrije tijd
Vrije tijd en contacten vormen eveneens een
thema in het cliëntervaringsonderzoek. Wel
geven veel cliënten in de open antwoorden
aan dat ze meer willen ondernemen met
anderen. Dat zou kunnen samenhangen met de
coronabeperkingen. Zij willen meer contacten,
en daarbij wordt de kerk ook vaak genoemd.
Toch laat het onderzoek ook zien dat veel
cliënten niet zoveel behoefte hebben aan
activiteiten buiten Sprank, bijvoorbeeld
sporten. Ze geven de voorkeur aan een-opeen-contacten, zoals met de begeleider of een
vrijwilliger.
elkaar aan tafel, zodat ze elkaar kunnen
aankijken, maar zet ze naast elkaar. Dan ergeren
ze zich minder en kunnen ze elkaar bijvoorbeeld
ook niet schoppen onder de tafel.” Het gebeurt
ook weleens dat de groepssamenstelling
gewijzigd wordt. Een cliënt kan dan in een
andere groep, waarin hij of zij mogelijk beter
past, een nieuwe start maken.
Conflicten oplossen
Grote waardering oogst de hulp bij het oplossen
van conflicten. Locatieleider Jeanet ter Beek
geeft als verklaring dat hier in trainingen veel
aandacht voor is. “Als begeleiding leer je oog
te krijgen voor hoe je goed om kunt gaan met
bijvoorbeeld ruzies of agressie in de groep. Dat
is in het belang van medewerker én cliënten.”
De bekendheid van de cliëntvertrouwens‑
personen is sterk gestegen in vergelijking met
het vorige onderzoek, maar nog niet voldoende.
Om die bekendheid te bevorderen, houden zij
spreekuur op de locaties.
En verder
Werk en dagbesteding worden zeer goed
gewaardeerd. Opvallend: vertegenwoordigers
zijn nog positiever (84/91%) en ook de

Positief onderscheidend
•	
Ik mag zelf keuzes maken
•	
Levensovertuiging past bij leef/
werkomgeving
•	
Tevredenheid over de woonruimte
•	
Meepraten over veranderingen in zorgplan
Wensen
•	
Mee willen doen aan activiteiten buiten
Sprank
•	
Begeleiders hebben genoeg tijd
•	
Vertrouwenspersoon kennen
•	
Op gemak voelen bij groepsgenoten
De cliënten hebben de resultaten van
hun groep teruggekoppeld gekregen
door de cliëntgroepondersteuners in het
bewonersoverleg. De teams hebben de
resultaten uit het cliënttevredenheidsonderzoek
gebruikt voor het formuleren van de
doelen in hun jaarplan 2022. Tijdens de
teamvergaderingen wordt de voortgang op
verbeterpunten gemonitord.

4.2.2. Klachten
Stichting Sprank werkt volgens de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Onze medewerkers streven ernaar om cliënten
zo goed mogelijk te begeleiden. Deskundige
en veilige zorg vormen belangrijke waarden
wanneer het gaat om tevredenheid over de
zorgverlening. Er zijn ook in 2021 situaties
geweest waarbij we dit streven niet konden
waarmaken. Het heeft in drie situaties
geresulteerd in een formele klacht.

Tabel 1: Overzicht klachten in 2021

Onderwerp

Aantal

Eerste hulp bij ongelukken (EHBO)

1

Onvrijwillige zorg

2

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 het ongenoegen niet 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.
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
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4.2.3. Vertrouwenspersonen cliënten

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 evaluatie heeft verder geleid tot enkele
bijstellingen van de klachtenregeling.

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. Het doel van
de inzet van de cliëntvertrouwenspersoon is de
cliënt en/of de vertegenwoordiger bij te staan
en mee te denken over de oplossingen.

Naar aanleiding van de twee klachten
‘onvrijwillige zorg’ is een aanvullend,
onafhankelijk onderzoek gedaan. De klachten
hadden als overeenkomst dat er een verschil
was in de verwachtingen tussen de zorgvragers
en Sprank. Onderzocht is waardoor dit verschil
van inzicht over een langere periode kon blijven
bestaan. Het heeft geleid tot aanbevelingen
voor de driehoek van sectormanager,
gedragsdeskundige en coördinerend begeleider.
Deze hebben betrekking op positie innemen,
duidelijkheid scheppen in verwachtingen en
rolverdeling in de Driehoek.

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.

Een overzicht van de aard van de kwesties treft u aan in tabel 2:

2021 Wzdkwesties

2021 reguliere
zorg-kwesties

2020

Dwang
Persoonlijke zaken
Verblijf
Organisatie, regels,
financiën

1

Bejegening

22

Zorg en begeleiding

2

Eigen leven inrichten

2

In 2021 zijn er zestien meldingen gedaan bij
de cliëntvertrouwenspersonen door cliënten
en/of verwanten. Er zijn verschillende
gesprekken over de kwesties gevoerd.
Het afgelopen jaar zijn er zeven Wzdkwesties geweest.
Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats
met de klachtenfunctionaris, de afgevaardigde
vanuit de cliëntvertrouwenspersonen en de beleidsfunctionaris Kwaliteit. Aandachtspunt is om
goed uit te blijven leggen aan teams wat de rol
en taak is van een cliëntvertrouwenspersoon en
een klachtenfunctionaris. De cliëntvertrouwenspersonen ervaren de samenwerking met Sprank
als ‘gedegen’, ‘met een open houding’ en met een
duidelijke visie op de implementatie van de Wzd.
(Bron: Jaarrapportage 2021, cliëntvertrouwenspersonen Wzd)
De vertrouwenspersonen Wzd hebben in 2021
op basis van de kwesties geen aanleiding gezien
om een signaal af te geven aan de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

4.3 B
 evindingen externe en
interne audits

2
1

Er zijn in 2021 meer cliëntgesprekken geweest
dan in 2020. De cliëntvertrouwenspersonen
zijn meer zichtbaar op de locaties en hierdoor
gemakkelijker te benaderen. Er is nauw
samengewerkt met de locaties waardoor
kwesties naar tevredenheid van cliënten
opgelost konden worden. Het doel voor 2022
is dat de cliëntvertrouwenspersoon minimaal
twee keer per jaar een locatie bezoekt. Dit komt
ook tegemoet aan de wens van de cliënten
uit het cliënttevredenheidsonderzoek om de
vertrouwenspersonen beter te leren kennen.

1
2

2

5

2

In oktober 2021 kreeg Sprank bezoek van twee
externe auditoren om vast te stellen of het
managementsysteem van Sprank voldoet aan
de eisen van de HKZ-Gehandicaptenzorg. HKZ
staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector. Een HKZ-keurmerk is een
zorggericht keurmerk waar zorgkantoren en
gemeentes waarde aan hechten en wij als
Sprank eveneens. De auditoren onderzochten
of Sprank gericht is op continu verbeteren
om te voldoen aan de wensen van cliënten en

ketenpartners. Er zijn gesprekken gevoerd met
medewerkers van het hoofdkantoor en er is
een bezoek gebracht aan vier woonlocaties.
Op de locaties is gesproken met begeleiders,
verwanten en cliënten. Bij de verschillende
auditgesprekken was de algemene conclusie
dat de basis goed op orde is. Bij Sprank vinden
we deze externe audits van belang, omdat
we ervan kunnen leren. Het voorkomt blinde
vlekken en helpt om systematisch te kijken,
te denken en te verbeteren.

December 2021

Coördinerend
begeleider
Nathalie Sikkema
“Dit voorjaar mochten wij als team
kennismaken met een interne audit.
Ik zal niet ontkennen dat ik van tevoren
enige spanning bij mijzelf opmerkte.
Ten onrechte. Deze audit, dit proces en
ook de uitkomst, hebben mij doen inzien
dat ‘waarderend auditen’ meer is dan
een loze term. Zowel het contact met de
auditoren als hun bevindingen hebben
vrij direct gezorgd voor verbeteringen
in onze zorg. En dat zonder dat wij ons
bekritiseerd voelden.”

Wat gaat goed? Dit zagen de auditoren:
•	
Bewogen en betrokken medewerkers.
•	
Een open houding voor het samen leren.
•	
De christelijke identiteit: zichtbaar en positief
onderscheidend.
•	
Beleidsontwikkeling medische en
verpleegkundige zorg.
Wat moet beter?
•	
Methodisch werken en actuele zorgplannen:
de cyclus van het methodisch werken in
het ecd. Specifiek: tijdig evalueren van de
cliëntrisico’s, rapporteren op doelen (maar
ook: rapporteren we niet te veel?). 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 de
afdeling Kwaliteit om de tekortkomingen op te
lossen. Medio juni 2022 volgt een beoordeling
van de stand van zaken door de externe auditor.
Naast de externe audit zijn in 2021 tien
interne audits uitgevoerd bij woon- en
dagbestedingslocaties. Het doel is dat een
afvaardiging van elk team binnen Sprank
eenmaal in de twee jaar een auditgesprek
heeft. Sprank werkt volgens het principe van de
waarderende audit. Een waarderende audit is
erop gericht om meerwaarde te creëren voor
het auditgesprek. We laten zien dat fouten
kansen zijn en dat wat goed gaat een bron kan
zijn voor inspireren en leren. Auditen vanuit
een waarderend perspectief laat interessante
dialogen ontstaan tussen auditor en auditee.
Sprank creëert op deze manier draagvlak en
eigenaarschap van het auditproces in de hele
organisatie.
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Een aantal begeleiders en consulenten
vervult naast hun primaire taak binnen
Sprank de tweede rol van interne auditor.
De interne auditoren zijn in gesprek
gegaan met een afvaardiging van het team,
verwanten en cliënten over de volgende drie
focusonderwerpen:
• Zorgproces rond individuele cliënt:
welbevinden, bejegening, Driehoek, doelen,
bewonersoverleg, cliëntvertrouwenspersoon,
onvrijwillige zorg.
• Zorgplan: kwaliteit van zorgplannen (actueel,
voldoende SMART), corona-effect (doelen
cliënten of gedane aanpassingen), invoering
Wet zorg en dwang en een audit op een
zorgdossier.
•	
Deskundigheid team: verplichte scholing,
samenwerking (ook ondersteuningsdriehoek),
deskundigheidsbevordering (onderdeel
jaarplan), ontwikkelgesprek.
Elk van deze bezoeken heeft geresulteerd in
een auditrapportage, die is teruggekoppeld aan
de sectormanager, gedragsdeskundige en het
team. De teams gaan vervolgens zelf met de
bevindingen en verbeterpunten aan de slag.
De rode draad van de bevindingen zijn
vervlochten in dit kwaliteitsrapport
(paragrafen 4.4.1, 4.4.2, 6.1)
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 van de interne audits voor
2022 gelijk aan 2021.

4.4 D
 e kwaliteit van het zorgproces
rond de individuele cliënt
Doelen 2021

Status

Volledigheid van het ecd,
kwalitatief helder zorgplan

5. sociaal functioneren
6.	emotioneel functioneren
7.	 geloofsbeleving
8.	 seksualiteit
9.	werk of dagbesteding of opleiding
10. vrijetijdsbesteding
11.	 wonen
De domeinen zijn voor iedere cliënt hetzelfde,
maar de invulling ervan wordt afgestemd
op de cliënt. Het interview met de cliënt,
waarmee een jaarlijkse bijstelling van het
zorgplan aanvangt, is een belangrijk middel
om in te schatten in welke mate de cliënt
tevreden is. Cliënten zijn altijd op individueel
niveau betrokken bij het eigen zorgplan,
afhankelijk van hun mogelijkheden.
Het doel is dat het zorgplan één keer per jaar
wordt geëvalueerd, bijgesteld en ondertekend
door de cliënt, de persoonlijk begeleider
en/of de wettelijk vertegenwoordiger.
Bij wooncliënten wordt het zorgplan
medeondertekend door de gedragsdeskundige.
Wanneer de cliënt ook dagbesteding
ontvangt van Sprank zal de begeleider van
de dagbesteding de bespreking gedeeltelijk
bijwonen. De vaststelling van het zorgplan
vindt plaats in een driehoeksgesprek.

Uitrol van het cliëntportaal
Doelen 20212
Nieuw format van de afdruk van
het zorgplan voor cliënten en
verwanten

4.4.1 Zorgplan
In het zorgplan zijn de voorkeuren, vragen,
behoeften of doelen van de cliënt vastgelegd.
Er is hierbij aandacht voor alle domeinen die
belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven
van een cliënt. Bij Sprank werken we met elf
domeinen, gebaseerd op de acht domeinen
van bestaan van R. Schalock (1999):

De sectormanagers hebben maandelijks
gestuurd op de volledigheid en de kwaliteit
van de cliëntendossiers en de zorgplannen.
Het streven is dat alle meters in het ecd op
100% staan.

1.	verstandelijk functioneren
2. zelfredzaamheid
3.	lichamelijk functioneren
4.	 communicatie

Tabel 3: Kwartaaloverzicht kwaliteitsparameters wonen, ambulant en dagbesteding in %

Peildatum
Ecd-meters Sprank
totaal *
Zorgplannen
wonen binnen 1 jaar
geëvalueerd

dec
2020

mrt
2021

sept
2021

nov
2021

jan
2022

75-95%

70-80%

74-93%

75-93%

75-94%

75%

79%

86%

81%

81%

*D
 e ecd-meters zijn de volgende: 1) Is het persoonsbeeld in het afgelopen jaar vastgesteld? 2) Is er een
actuele uitvoeringstaak op elk doel? 3) Is er een zorgplanvaststelling die ondertekend is? 4) Zijn alle
acties beoordeeld op Wzd?
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De volledigheid van het ecd, een kwalitatief
helder zorgplan en de registratie van
vrijheidsbeperkende maatregelen
en onvrijwillige zorg, vormden de
aandachtspunten in 2021. Doordat een aantal
teams in bepaalde periodes te kampen heeft
met ziekteverzuim en vacatures krijgt het
administratieve deel in het ecd dan soms wat
minder aandacht.
In de interne audits kwamen de
volgende aandachtspunten naar voren:
SMART formuleren van cliëntdoelen en
ondersteuningspunten en het rapporteren
op doelen. Tegelijk investeert een aantal
teams er ook extra op en worden dossiers
juist bijgewerkt. In november 2021 was
ieder zorgplan volledig gemaakt ten aanzien
van ‘er is een actuele uitvoeringstaak op
elk doel’. Ook de beoordeling van acties en
ondersteuningspunten op onvrijwillige zorg had
eind 2021 een hoge score van 98%.
Onderstaand volgt een overzicht van de
uitkomsten op verschillende peildata in het jaar.
Evaluatie werken met het ecd
Vanuit locaties kwam regelmatig het
signaal dat begeleiders het werken in het
ecd als complex ervaren. Daarnaast gaven
verwanten in de interne audits en het
cliënttevredenheidsonderzoek aan dat het
zorgplan erg uitgebreid is en dat niet alle
informatie relevant is. In 2021 is een evaluatie
en analyse van het zorgplan uitgevoerd.
Dit was gericht op de toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid van het ecd en het
zorgplan. Het onderzoek heeft geleid tot het in
gang zetten van een aantal kortetermijndoelen.
Het betreft een nieuw format van het zorgplan,
de registratie van minder cliëntrisico’s
en enkele technische verbeterpunten.
Realisatie is gepland in het tweede kwartaal
van 2022. Een aantal verderstrekkende
inrichtingsvraagstukken van het ecd wordt
opgepakt vanaf 2023.
Cliëntportaal
Het cliëntportaal is een veilige en efficiënte
manier van informatie uitwisselen met
cliënten en/of hun vertegenwoordigers.
In het cliëntportaal kunnen cliënten en/
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of vertegenwoordigers zorginformatie
vinden, zoals cliëntgegevens, de evaluatie
van het zorgplan, het vastgestelde zorgplan
en verschillende organisatiedocumenten.
Het cliëntportaal verhoogt de eigen regie
en betrokkenheid van zowel wooncliënten
als hun vertegenwoordigers. Ook helpt het
om de administratieve druk te verlagen bij
de begeleiders, onder andere door digitale
ondertekening van het zorgplan.
Het doel voor 2021 was dat alle locaties het
cliëntportaal actief zouden aanbieden aan
cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger. De
coronaperiode zorgde voor vertraging, onder
andere door personeelstekort en ziekteverzuim
bij vijftien teams/locaties. Doel voor 2022 is
dat vóór 1 maart 2022 aan alle cliënten en/of
wettelijke vertegenwoordigers een account voor
het cliëntportaal is aangeboden.

4.4.2 Zorgproces rond individuele cliënt
Doelen 2021

Status

Implementatie Leefstijl
Doelen 2022
Implementatie van het
vernieuwde beleid intimiteit en
seksualiteit met onder andere
training en scholing begeleiders

Uit de interne en externe auditgesprekken
met cliënten komt naar voren dat er bij Sprank
ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Er is
ook ruime aandacht voor het welbevinden van
de cliënt. De begeleiding biedt een luisterend
oor aan de cliënt en ondersteunt bij het
oplossen van onderlinge ruzies.
In 2021 hebben teams gereflecteerd op het
zorgproces rond de individuele cliënt, een
thema uit het kwaliteitskader. Dit deden zij door
middel van een intervisie, Moreel Beraad of

andere reflectiemethode. Met vragen als: Zijn
de wensen van de cliënt duidelijk (eigen regie)?
Worden afspraken nagekomen? Is er zicht op
veiligheid en gezondheidsrisico’s per cliënt en
doen we wat nodig is? Twintig teams hebben
hiervan een verslag gemaakt. Enkele vaker
voorkomende situaties en oplossingsrichtingen
staan hieronder.
1. M
 ogen we de cliënt, ondanks verzet, vragen
om mee te gaan wandelen (botsende
waarden: regie cliënt versus gezondheid)
➞	Nadenken over andere mogelijkheden hoe de
cliënt gezond kan blijven en wat hij/zelf ook
leuk vindt.
2.	Kunnen we goede/verantwoorde/passende
zorg blijven bieden aan de cliënt, ook als de
zorgvraag complexer wordt?
➞	Regelen van handelingsalternatieven:
gebruik van tillift.
➞	Op tijd hulp zoeken als de expertise
ontbreekt binnen het team.
3.	Is het team in staat om de cliënt de juiste
fysieke nabijheid te bieden in de huidige
begeleidingsvorm?
➞	Het aanvragen van een scholing en/
of nieuwe afspraken maken over de
begeleidingsstijl.
4.	Hoe ga je om met de privacy van de cliënt en
vragen van verwanten?
➞	Meer kennis verwerven van de wet AVG en
onderzoeken wat de vraag achter de vraag
is. Waarom wordt de vraag door verwanten
gesteld?
5. H
 oe te handelen en te begeleiden bij
seksueel grensoverschrijdend gedrag?
➞	Formuleren van de begeleidingsvraag op
het gebied van seksualiteit. En starten met
voorlichting aan de cliënt en daarbij een
passende methode kiezen.
6.	Hoe te handelen bij verschillende
zienswijzen in de Driehoek en het wegen van
de autonomie van de cliënt?
➞	Vanuit de zorgvisie van Sprank het gesprek
voeren met verwanten.
➞	Investeren in goed contact met ouders/

verwanten en dilemma’s bespreken. Bereid
zijn om de dialoog aan te gaan, en positie
in te durven nemen, met de intentie om het
contact blijvend goed te houden.
Het doel van reflectie is om steeds te kijken of
de zorg die we bieden goede en passende zorg
is. En de reflectie geeft oplossingsrichtingen
en inzicht hoe te handelen. Voorbeelden van
inzichten in teams zijn ook:
•	
Naast de cliënt gaan staan en meer scholing
op autisme en/of agressie aanvragen.
•	
Bewust worden als begeleider van de manier
van benaderen en aanspreken op een wijze
waarbij de cliënt de eigenheid en autonomie
kan bewaren.
•	
Consequent zijn en als team eenduidig zijn in
de communicatie richting cliënten.
•	
Vraagstukken rondom seksualiteit niet uit de
weg gaan, maar het gesprek aangaan.
In de externe audit van oktober 2021 viel
het de auditoren op dat er binnen Sprank
een groei is in de mate van zelfreflectie; er
is een open houding voor het samen leren.
Verschillende teams plannen, naast het
jaarlijkse teamreflectiemoment, ook steeds
vaker reflectietijd in hun teamvergadering.
Of ze nemen overdag samen met een collega
een moment om op een situatie terug te
komen. Belangrijk is dat een medewerker
blijft reflecteren op de vraag of hij het eigen
normatieve kader ondergeschikt kan laten zijn
tijdens de begeleiding van de cliënt.
Lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit
Mensen met verstandelijke beperkingen
ervaren de wereld vaak meer vanuit hun
lichaam dan vanuit hun geest. Ze zijn gevoelig
voor vervelende prikkels, maar nadrukkelijk
ook voor prikkels die fijn en rustgevend zijn.
Aansluiten bij de individuele cliënt betekent
niet alleen rekening houden met zijn/haar
IQ (cognitieve kunnen) en SEO (sociaalemotioneel aankunnen), maar ook met zijn/
haar lichamelijkheid.
Lichamelijkheid heeft ook te maken met
intimiteit en seksualiteit. Zowel de ernstig
meervoudig beperkte cliënten (emb) als de licht
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verstandelijk beperkte cliënten (lvb) ervaren
en uiten op hun eigen (lichamelijke) manier
de behoefte aan intimiteit en seksualiteit.
Dit kan voor begeleiders soms ingewikkeld
zijn. Tegelijkertijd betekent aansluiten bij
de individuele cliënt ook begeleiding geven
rondom deze thema’s. Bij Sprank willen we
recht doen aan de behoefte aan intimiteit en
seksualiteit van onze cliënten. Het doel is hen te
begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling met
aandacht voor hun grenzen en weerbaarheid.
Hier willen we de komende jaren als Sprank op
blijven reflecteren en begeleiders hierin verdere
ondersteuning, training en scholing geven door
onder andere onze arts VG/ seksuoloog NVVS
en de consulent seksuele gezondheid die begin
2022 is aangenomen. In 2021 is het beleid
Intimiteit en seksualiteit geactualiseerd en het
zal, na advies en instemming van de raden, in
2022 geïmplementeerd worden.

Leefstijl en gebruik van technologie
Begin 2020 is het beleid Leefstijl vastgesteld.
De belangrijkste leefstijlfactoren zijn volgens
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM): roken, alcohol, bewegen en
voeding. Maar ook zaken als drugs, gezond
gewicht, zonnen, seksuele gezondheid, slaap,
psychische gezondheid en ongevallen hebben
invloed op de gezondheid. Leefstijl is onderdeel
van het zorgplan en er wordt met elke cliënt
in een open gesprek nagedacht over gezonde
leefstijl, aangepast op zijn/haar leven. De
werkgroep Leefstijl heeft in 2021 regelmatig
informatie op intranet geplaatst en coacht de
aandachtsfunctionarissen binnen de teams.
Ook worden apps en zorgtechnologieproducten
zoals bewegingstrainers toegepast. Somnoxkussens en actiwatches worden ingezet om de
slaap te onderzoeken of te verbeteren.

Wouter Heek zit in de cliëntenraad
Wouter Heek zit sinds 2019 in de cliëntenraad
van Sprank die de besluiten van de raad van
bestuur voorziet van advies of instemming.
Hij woont (al 10 jaar!) bij Sprank in
Bunschoten, locatie Stavoren en spreekt
zich graag uit namens de cliënten: ‘’Het gaat
om ons, daarom is het belangrijk dat wij een
stem hebben.” Hoe kijkt Wouter naar
de onderwerpen die op de agenda staan?
“Ik ben erg blij met de nieuwe Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
Die vind ik echt belangrijk. Het mooie aan deze
nieuwe wet is dat iedereen mee mag praten.
Niet iedereen kent de cliëntenraad van Sprank of
weet ons te vinden. Dan is het mooi dat mensen
op locatie ook hun mening kunnen geven en dat
het nu beter georganiseerd wordt. Iedere locatie
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kan namelijk een
lokale cliëntenraad
oprichten die
bestaat uit cliënten
en verwanten. Je
kunt dit navragen
bij de coördinerend
begeleider of
sectormanager. Iets
anders waar ik blij
mee ben is de app ABCDate. Ik zit er zelf ook
op, maar heb er eerlijk gezegd nog niet zoveel
mee gedaan. Maar het is leuk dat er een nieuwe,
veilige manier is om nieuwe mensen te leren
kennen. Ik zou het goed vinden als meer cliënten
lid worden van de cliëntenraad. Niet iedereen
is daarvoor geschikt. Maar als je een beetje
wereldwijs bent, dan kun je het.”

4.5 R
 uimte op het gebied van
eigen regie
4.5.1 Medezeggenschap
Doelen 2021

Status

Implementatie wijzigingen
volgens Wmcz
Doelen 2022
Voorlichting geven aan verwanten
en cliënten over de Wmcz. In
het najaar van 2022 opnieuw
de uitvraag op de locaties naar
interesse voor het instellen van
een cliëntenraad op locatie.
Over besluiten die volgens de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen
2018 (Wmcz) advies- of instemmingsplichtig
zijn, vragen we advies en instemming
aan de cliëntenraden. Op lokaal niveau
krijgt de medezeggenschap vorm in het
bewonersoverleg en in de lokale cliëntenraad.
Op elke locatie zijn bewonersoverleggen waar
cliënten kunnen inbrengen wat zij belangrijk
vinden in hun woon- en leefomgeving. Een
cliëntgroepondersteuner helpt hen hierbij, elke
groep op hun eigen niveau.
De lokale cliëntenraad bestaat uit verwanten en
(waar mogelijk) cliënten. De raad is bevoegd te
adviseren over alle lokale onderwerpen die van
belang zijn voor de groep cliënten waarvoor
de cliëntenraad is ingesteld. Ook is er bij
Sprank een organisatiebrede raad van cliënten
en verwanten (cliëntenraad Sprank) die de
besluiten van de raad van bestuur voorziet van
advies of instemming.
Cliëntenraad op locatie
Cliënten en verwanten zijn in 2021
geïnformeerd over de Wmcz en in de
gelegenheid gesteld om hun wens uit te
spreken over wel of geen cliëntenraad op de
locatie. Een achttal locaties heeft aangegeven
een cliëntenraad op locatie te willen vormen.

Op zestien locaties is de uitkomst van de
behoeftepeiling dat er geen belangstelling
voor is. 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. Begin
2022 heeft een voorlichtingsmoment
plaatsgevonden waarbij sectormanagers,
cliëntgroepondersteuners, leden van de
cliëntenraad van Sprank, verwanten en
cliënten aan konden sluiten. Tijdens deze
voorlichting, gegeven door het Landelijk
steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), kregen
de aanwezigen onder andere informatie en
praktische handvatten voor de oprichting van
cliëntenraden op locatie.
Bewonersoverleg
Het bewonersoverleg wordt georganiseerd
op alle woonlocaties van Sprank, met een
gemiddelde overlegfrequentie van 5-6 keer
per jaar. In de bewonersoverleggen kunnen
cliënten meepraten en meebeslissen. De vragen
en opmerkingen uit het bewonersoverleg
worden besproken in het teamoverleg. Het team
draagt zorg voor een passend antwoord, een
oplossing en/of stelt een wedervraag.
Zo kunnen de begeleiders echt werk maken van
de wensen van de bewoners. In 2021 was de
vergaderfrequentie door de coronapandemie
lager. In 2021 zijn in het bewonersoverleg het
kwaliteitsrapport en de resultaten van het
cliënttevredenheidsonderzoek met de
cliënten besproken.
Verslag van de cliëntenraad van Sprank
over 2021
De cliëntenraad van Sprank 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 in verband met
covid-19, vonden deze vergaderingen fysiek of
digitaal plaats, of in een combinatie daarvan.
Over de onderstaande onderwerpen is
instemming gegeven:
•	
Instemming beleidsplan verpleegkundigen
•	
Instemming epilepsiebeleid
•	
Instemming tarief tv-abonnement

29

De apps van bewoonster Eva
Lizette Tuin, begeleider locatie
Schutsplein in Hoogeveen:
“Bijna al onze bewoners hebben
een smartphone. Eva Ruiter
(37) gebruikt bijvoorbeeld de
Focus-app.” Met deze app kan
de gebruiker instellen dat hij
geen of beperkt meldingen
wil ontvangen. Zonder de
geluidjes van de telefoon kan
hij geconcentreerd werken.
Anderen kunnen op hun telefoon
zien dat de ontvanger niet
gestoord wil worden.

De Tovertafel, een leuk en
prikkelend spelletje.

Eva Ruiter:
'De Focus-app helpt
mij ontstressen.'

Zo is bewegen veilig en leuk

SilverFit Mile: digitaal fietsend
de wereld rond
De SilverFit Mile is op diverse locaties van Sprank te vinden.
Deze fiets bootst met routefilms de ervaring van buiten fietsen
levensecht na. De cliënt kan een persoonlijke route (laten)
uitstippelen met Google Street View. Het is ook mogelijk om
als het ware te fietsen door het verleden met behulp van foto’s;
vaak een feest van herkenning voor oudere cliënten! Daarnaast
kan de gebruiker zelf foto- en videomateriaal toevoegen. Zo is
bewegen toegankelijk, veilig en leuk.
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Eva vertelt: “Als ik me gestrest
voel of aan het werk ben, kan
ik instellen dat ik niet gebeld
wil worden. Daar word ik rustig
van. Maar ik kan ook mensen
invoeren die ik wél wil toelaten,
zoals mijn beste vriendin Suzan.”
Eva maakt ook graag gebruik
van de app YouVersion: de hele
Bijbel op je telefoon. Iedere dag
krijgt ze een dagtekst ‘Dagelijks
Woord’. “En als ik ’s avonds
niet kan slapen, kan ik luisteren
naar een bijbelverhaal. Als ik
onrustig ben, kan ik allemaal
bijbelteksten opzoeken die met
‘rust’ te maken hebben.

God geeft mij rust, moed en
wijsheid. Hij oordeelt niet over
mijn beperking. Daardoor kan
ik mezelf accepteren. God is er
echt. Hij laat mij niet los.” Ook
gebruikt Eva de app van de
NOS. “Omdat ik het nieuws heel
belangrijk vind.”
Ina Bolt, locatie Handpalm in
Berkel en Rodenrijs:
“Wij hebben hier de SilverFit
Mile, de fiets met het scherm.
Onze bewoners zijn enthousiast,
want ze kunnen bijvoorbeeld
door Blijdorp fietsen en de
dieren zien. We hebben ook
de Tovertafel te leen gehad.
Dat vonden ze fantastisch: een
leuk en prikkelend spelletje
waar iedereen aan mee kan
doen. Verder hebben we hier
de alarm-polsband waarmee
iemand een seintje kan geven
als er iets aan de hand is. Een
app die we gebruiken is de
ABCDate; de website/app helpt
mensen met een beperking met
een eenvoudig systeem hun
contacten uit te breiden. Vooral

onze lvb’ers zijn daar veel mee
aan het experimenteren. En de
Steffie-app: die legt moeilijke
dingen op een eenvoudige
manier uit. Toen bewoners
moesten kiezen of ze wel of geen
donorcodicil wilden, konden ze
Steffie raadplegen voor meer
informatie."
Fietslabyrint
Lian Meier, begeleider:
“Wij gebruiken op de Ransuil
(Bedum) het Fietslabyrint. We
hebben er twee aangeschaft aan
het begin van de coronaperiode
en het is een geweldige
uitvinding. Er worden per dag
heel wat kilometers verreden.
En de optie om eigen routes te
maken is ook heel bijzonder.
Zo fietsen de bewoners door
Bedum terwijl ze gewoon thuis
zijn. Of langs de plaatsten waar
ze vroeger gewoond hebben.
Wij zijn heel blij met deze
technologie.”

Cliënt
Mirjam van Dooren
is groot fan van de
SilverFit.
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• Instemming meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
• Instemming wijziging in wachtlijstbeleid
• Instemming medezeggenschapsregeling en
besluit herinrichting
• Instemming beleid hygiëne en preventie
• Instemming doelgroepenbeleid
• Instemming vastgoedbeleid
• Instemming toestemmingsformulieren
• Instemming slikprotocol
• Instemming format sociaal plan cliënten
• Instemming beleid palliatieve zorg
• Instemming nCare
• Instemming stappenplan ‘(vermoeden)
geweld in de zorgrelatie’
• Instemming indexatie tarieven 2022
aanvullende diensten
Over de onderstaande onderwerpen is advies
gegeven:
• Advies samenwerkingsovereenkomst
‘t Skûtsje (fusie)
• Advies (mondeling) interimsectormanager
• Advies vragenlijsten cto
• Advies jaarrekening 2020
• Advies samenwerking Sprank en Profila,
locatie Eisenhowerstraat Hoogeveen
• Advies dagbesteding De Haven
• Advies begroting 2022
• Advies jaarplan 2022

4.5.2 Vrijheidsbeperking en
onvrijwillige zorg
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij
onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van
mensen met een verstandelijke beperking
en mensen met een psychogeriatrische
aandoening (zoals dementie). Het uitgangspunt
van de Wzd is dat onvrijwillige zorg daarbij niet
wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.
De Wzd regelt:
• In welke situaties onvrijwillige zorg en/of
opname aan de orde kan zijn;
• Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg
genomen wordt;
• Wanneer onvrijwillige zorgverlening
geëvalueerd moet worden.
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Status

Tabel 4. Aantal cliënten en aantal toepassingen onvrijwillige zorg bij stichting Sprank in 2021
jan - jun
2021

jul - dec
2021

Aantal unieke clienten

492

492

Informeren van verwanten

Aantal unieke clienten met onvrijwillige zorg

30

29

Implementeren van het
psychofarmacabeleid

Aantal toepassingen onvrijwillige zorg

40

36

Doelen 2022

Aantal toepassingen onvrijwillige zorg per categorie:
Cat 1: Medische handelingen en therapeutische maatregelen

10

7

Cat 2: Beperken van de bewegingsvrijheid

15

14

Cat 3: Insluiten

2

2

Cat 4: Uitoefenen van toezicht op betrokkene

2

1

Cat 5: Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten

11

12

Toepassingen onvrijwillige zorg

Teamreflectie thema
onvrijwillige zorg

Ondersteuning van de
zorgverantwoordelijken Wzd
op de woonvormen
Verdere verdieping van kennis over
de Wzd bij begeleiders
Verbetering werkbaarheid
stappenplan Wzd
Verpleegkundige discipline
betrekken bij Wzd in de rol van
onafhankelijk deskundige
Voortzetten evaluaties rondom
afbouw psychofarmaca

Het stappenplan in de Wzd regelt de stappen
die de zorgverantwoordelijke (de persoonlijk
begeleider) moet zetten bij de beoordeling of
onvrijwillige zorg noodzakelijk is. In het stappenplan staat ook welke deskundigen de zorgverantwoordelijke Wzd daarbij moet betrekken.
De afgelopen jaren hebben we in de zorg leren
werken met de kaders van de Wet zorg en
dwang (2019), waarbij we hebben ingestoken
op het belang van bewustwording rond

onvrijwillige zorg. De lijn tussen vrijheid en
veiligheid is dikwijls dun en vraagt van Sprank
daar zorgvuldig mee om te gaan.
Het streven naar een veilige omgeving voor
de cliënt mag zijn vrijheid niet beperken
wanneer het hem/haar of anderen geen
schade toebrengt. De Driehoek van de cliënt
heeft ook invloed op de afspraken die gemaakt
worden rondom veiligheid. Deze afspraken
worden samen met verwanten en begeleiders
gemaakt en besproken. Ze worden in het eerste
jaar driemaandelijks en daarna halfjaarlijks
geëvalueerd en indien nodig aangepast.
Het beleid van Sprank richt zich op de afbouw
van onvrijwillige zorg. In 2021 is het beleid
geëvalueerd. In juni 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’. De evaluatie
en de uitkomsten uit het inspectiebezoek waren
leidend bij het werken aan verbetering in 2021.

Hier volgt een overzicht van de acties die
Sprank heeft ondernomen om onvrijwillige zorg
verder terug te dringen:
• Doorlopen van het stappenplan op het
niveau van de cliënt.
• Wzd-bijeenkomsten voor verwanten.
• Reflectie op Wzd-thema’s door teams.
• Inzet van Moreel Beraad en intervisie.
• Dossieromzetting naar Wzd-beleid afgerond.
• Ontwikkeling procesbeschrijving
en verantwoordelijkheidsverdeling
noodmaatregel.
• Toetsing en aanpassing huisregels van alle
woonvormen op Wzd.
• Verankering rol en positie Wzd-functionaris
in de organisatie.
• Ontwikkeling en implementatie richtlijn fixatie.
• Naar aanleiding van een wetswijziging heeft
Sprank opnieuw invulling gegeven aan de
betrokken functionarissen bij stap 3 van
het stappenplan. Sprank heeft gekozen om
collega-gedragsdeskundige in te schakelen
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en waar nodig de verpleegkundige discipline
te betrekken bij het evaluatieproces.
•	
In het ecd zijn alle subcategorieën waarop
noodmaatregelen geregistreerd worden in
overeenstemming gebracht met de
landelijke vereiste.
•	
De rol van zorgverantwoordelijke Wzd is
geëvalueerd (met maatregelen in 2022).
Het aantal cliënten met onvrijwillige zorg en
het aantal toepassingen onvrijwillige zorg is op
organisatieniveau stabiel gebleven. Het betreft
een afname van 40 naar 36 toepassingen,
verdeeld over tien woonvormen. De volgende
locaties hebben afbouw kunnen realiseren:
Vlasakkerstaete en Elzenlaan (Hardenberg),
Hart van Vathorst (Amersfoort) en Reysigerweg
(Zwolle).
De woonvormen hebben een analyse gedaan
van de mate waarin onvrijwillige zorg voorkomt.
Woonvormen die voorheen werkten onder de
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen (Wet Bopz) zijn verder met het
terugdringen en ook met het verantwoorden
van onvrijwillige zorg, dan de overige
woonvormen. Om deze reden is een knip
gemaakt in de rode draad van de uitkomsten.
Woonvormen met voorheen een Bopzerkenning:
•	
Woonvormen die gewend zijn te werken
onder de Wet Bopz pakken de opdracht
vanuit de Wzd gemakkelijker op. Het is
zichtbaar dat de woonvormen verder
zijn in het proces van afbouwen. Er is
meer bewustzijn ten aanzien van welke
toepassingen wel of niet in te zetten.
•	
Een aantal teams durft complexe trajecten
ten aanzien van afbouw van onvrijwillige
zorg aan te gaan. Dit betreft vaak trajecten
die meer tijd nodig hebben, met als streven
om af te ronden in 2022.
•	
Dat de woonvormen meer ervaring hebben
met onvrijwillige zorg is ook zichtbaar in
preventieve zin: er is bewustzijn onder
begeleiders over de eigen regie en het zelf
beslissen van cliënten. Dit komt niet terug in
de cijfers van Wzd, maar wel in het handelen.
•	
Een voorbeeld is het aanbieden van
ondersteunende communicatie, zodat de
cliënt zelf activiteiten kan kiezen. Of bij een
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cliënt die blind is geworden het aanleren om
zelf broodbeleg uit te kiezen door gebruik te
maken van andere zintuigen.
•	
Tegelijk blijft het ook bij deze woonvormen
een aandachtspunt om alert te blijven in het
signaleren en herkennen van onvrijwillige
zorg. Een van de woonvormen constateert
als leerpunt dat het team beschermend is en
de cliënt graag wil behoeden voor risico’s.
Wanneer veiligheid en vrijheid met elkaar
conflicteren, wordt Moreel Beraad ingezet.
Overige woonvormen:
•	
De woonvormen hebben in 2021 gewerkt
aan het herkennen, signaleren en in enkele
gevallen afbouwen van onvrijwillige zorg.
Het aantal geregistreerde toepassingen
is nog niet volledig een weergave van de
werkelijkheid. Doordat het in die zin ‘niet
vaak voorkomt’, is men zich er minder van
bewust en is er minder aandacht voor bij de
begeleiding.
•	
Om Wzd blijvend onder de aandacht
te houden, wordt met verschillende
werkvormen “geëxperimenteerd” om te
ontdekken wat voor de woonvorm werkt.
Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het
bespreken van een casus in het teamoverleg,
intervisie, Moreel Beraad of een persoon in
het team met Wzd als aandachtsgebied.
Stappenplan bij vrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de cliënt
of zijn vertegenwoordiger niet instemt of
zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft
ingestemd maar waartegen de cliënt zich
verzet. De Wzd vereist dat wanneer een
wilsonbekwame cliënt instemt met zorg
in categorie 1, 2 of 3, het stappenplan toch
doorlopen moet worden. In de periode januari –
juni 2021 is zichtbaar geworden dat bij
37 cliënten 46 keer het stappenplan vrijwillige
zorg is doorlopen. In de periode juli – december
2021 groeide dit aantal door naar 55 cliënten
en bij hen is in totaal 63 keer het stappenplan
doorlopen. De stijging in de periode juli december 2021 valt te verklaren door de uitrol
van het psychofarmacabeleid.
Psychofarmacabeleid
Het beleid heeft als doel om psychofarmaca
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waar mogelijk af te bouwen. In de tweede helft
van 2021 zijn bij de meeste locaties van Sprank
psychofarmacacontroles gedaan. Onderdeel
van deze controles is ook te verhelderen in
welke gevallen de psychofarmaca onder de
Wzd valt. De controles zijn uitgevoerd door de
arts vg, in samenspraak met de cliënt en diens
vertegenwoordiger, de gedragsdeskundige,
het team en de huisarts. Waar mogelijk zijn
afbouwtrajecten in gang gezet.
Een aantal woonvormen geeft aan dat de
optie van afbouwen in beeld is, maar dat
er nog een periode wordt gewacht. In die
gevallen kan de keuze zijn ingegeven doordat
de omstandigheden nog niet optimaal zijn
voor afbouw. In die situaties wordt soms ook
gewerkt aan aanpassingen van de omgeving,
om de kans op succes te vergroten.

4.6 Borging van veiligheid in zorg
en ondersteuning
4.6.1. Samen leren van ongewenste
gebeurtenissen in de
zorgverlening
Doelen 2021

Status

Meldproces en-systeem
cliëntincidenten optimaliseren

Het werken aan een veilig thuis voor onze
cliënten heeft dagelijks onze aandacht. Dat er
dingen fout gaan in de zorgverlening kunnen
we helaas niet voorkomen. Wat we wel kunnen
doen is onderzoeken waar het mis ging (of
dreigt te gaan) en ervan leren. Zo kunnen we
voorkomen dat het opnieuw gebeurt.
In 2020 is het ‘Project Samen leren van
ongewenste gebeurtenissen in de zorgverlening’
gestart. Het project is bedoeld om beleid en
organisatie zo in te richten dat we incidenten
samenhangend kunnen analyseren en ervan
leren. In 2021 zijn de beleidsmatige onderdelen
van het project ontwikkeld en hebben teams
handvatten gekregen voor analyse en melden.

In samenhang leren van meldingen
• Incident
• Calamiteit
• Geweld binnen een zorgrelatie
- Geweld van een zorgverlener
jegens een cliënt
- Geweld tussen cliënten onderling
• HKS-melding (Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling)
• Arbeidsongeval

Doelen 2022

In samenhang leren van cliënt- en
medewerkersincidenten

Sprank wil een goede veiligheidscultuur
creëren op alle niveaus in de organisatie.
Een cultuur is goed wanneer er sprake is van
openheid, elkaar aanspreken, feedback geven,
verantwoordelijkheid nemen en wanneer
gewerkt wordt aan vertrouwen binnen het
team. De visie van Sprank op zorgveiligheid is
gestoeld op het TRIAS-model van Stichting
Triaspect. Deze stichting heeft als doel de zorg
veiliger te maken.

Er zijn op basis van de visie van Stichting
Triaspect nieuwe regels opgesteld om de
registratielast bij gedragsmatige incidenten
te verminderen. De regels zijn erop gericht
om alleen een incident te registreren als MIC
(Meldingen Incidenten Cliënten) wanneer dat
ook werkelijk leerinformatie oplevert.
In het najaar van 2021 is een aanpassing
voorbereid van het MIC-formulier in het
ecd. Onderdeel van dat formulier wordt een
zogenoemd oorzakenclassificatiesysteem.
Bij incidenten kunnen medewerkers op het
formulier basisoorzaken aanvinken. De teams
krijgen betere oorzaakinformatie in handen,
waarmee zij gerichter vragen kunnen stellen:
hoe vaak komt iets in de woonvorm voor, welke

Actiesporen van het TRIAS-model voor Sprank

Spoor 1:
Clientdossier

Spoor 3:
VIMcommissie

oorzaken zien we, zijn er trends te ontdekken
en welke preventieve maatregelen kunnen we
nemen? Verdere implementatie volgt in het
eerste kwartaal van 2022.

Spoor 4:
Externe
melding

Spoor 5:
WZD noodmaatregel

beter in beeld te krijgen.
Teams bespreken bij opvallende uitkomsten
de onderstaande vragen:
1. Herkennen – kunnen we deze uitkomsten
plaatsen?
2. Begrijpen – kunnen we de uitkomsten
verklaren?
3. Waarderen – is het goed zoals het nu gaat?
4. Handelen – welke verbeteracties zijn
eventueel nodig?

Het TRIAS-model3 onderscheidt verschillende
actiesporen bij incidenten.
Wanneer er sprake is van ernstige incidenten
is het ook nodig deze incidenten extern te
melden, bijvoorbeeld aan de inspectie of
de gemeente. De meldprocedure voor
ernstige incidenten bij deze instanties is in
2021 doorontwikkeld. Er is hierdoor meer
duidelijkheid gekomen over meldplicht en
de rolverdeling in het meldproces. Voor
het signaleren, onderzoeken en beëindigen
van geweld in de zorgrelatie is in 2021 een
stappenplan opgesteld.
Cliënt-incidenten
Als er sprake is van een cliënt-incident, vinden
er direct acties plaats om schade bij de cliënt
te herstellen en herhaling te voorkomen. In het
teamoverleg worden de incidenten structureel
doorgesproken, om toekomstige risico’s nog

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.
De MIC-commissie richt zich op organisatieniveau
op analyse van incidenten, het voorkomen van
herhaling en op Sprank-brede verbetermaatregelen. Ook geeft de commissie locaties advies bij het
maken van analyses
Een overzicht van alle soorten en aantallen
incidenten is opgenomen in bijlage 2. Het
volgende overzicht toont de drie meest
voorkomende soorten incidenten.

Tabel 5: Overzicht meest voorkomende soorten incidenten Sprank-breed
Incidenten

3
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Spoor 2:
Meldsysteem
MIC en MIM

Totaal in jaar

Verschil in aantal en %

2020

2021

Aantal

%

Gedrag

1659

1237

-422

-25

Medicatie

926

728

-198

-21

Vallen

179

187

8

4

TRIAS is een afkorting van Transparant Risico en Incidenten Analyse Systeem.
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Gedrag
Het aantal gemelde gedragsincidenten daalde
met 25 procent van 1659 in het jaar 2020
naar 1237 in het jaar 2021. De daling laat zich
verklaren door de volgende oorzaken:
•	
Na de intensieve coronaperiode heeft de
begeleiding meer grip gekregen op de
effecten van corona. Bijvoorbeeld door
aanpassing van de begeleidingsstijl.
•	
Een aantal cliënten met veel meldingen is
verhuisd of overleden.
•	
Toepassing van de nieuwe visie op veilige
zorg van Triaspect heeft geleid tot een
andere wijze van registreren (zie kopje
‘Samen leren’ in deze paragraaf).
Medicatie
In 2021 daalde het aantal gemelde
medicatie-incidenten met 21% van 926 in
2020 naar 728 in 2021. In 2020 heeft de
geneesmiddelencommissie zogenoemde
farmaceutische audits in gang gezet. In
samenwerking met de lokale apothekers
bespreken de woonvormen op basis van
een vragenlijst hoe medicatieprocessen
veiliger gemaakt kunnen worden. Daar zijn
verbetermaatregelen uit voortgekomen om de
processen veiliger te organiseren.
Verminderde alertheid is een terugkerende
oorzaak bij gemelde MIC’s rondom medicatie.
De MIC-commissie heeft de teams diverse
adviezen gegeven over hoe alert te blijven bij
het uitdelen van de medicatie. Bijvoorbeeld
het dragen van een ‘niet storen’-hesje tijdens
het uitdelen, het werken met een afgesloten
trolleykastje en het plaatsen van een foto van
de cliënt op de baxter.
Vallen
Als cliënten slecht zien of horen, verhoogt
dit het risico op vallen. Wanneer een cliënt
problemen heeft met het gezichtsvermogen
dan werkt Sprank samen met Bartiméus
of Kentalis aan een diagnosestelling. De
teams hebben het advies gekregen om
jaarlijks, tijdens de voorbereiding op de
zorgplanbespreking, na te gaan of onderzoek
van ogen en/of oren van cliënten nodig is
en daarvoor een controleafspraak te maken.
Het coördinerend team verpleegkundigen
(ctv) organiseert deze screeningsdagen op de
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locatie op basis van de aanmeldingen
van begeleiders.
PRISMA-onderzoek
Eind 2021 is er door Sprank melding gedaan
bij de IGJ van een ernstig valincident in regio
Midden. Een Prisma-onderzoek is in gang gezet
om antwoord te geven op de onderzoeksvragen:
Welke omstandigheden hebben ertoe geleid
dat de cliënt kon vallen? Is de zorg direct
na het valincident professioneel passend
verlopen? In het eerste kwartaal van 2022
volgen de conclusies en aanbevelingen.
PRISMA-analyses worden bij Sprank
uitgevoerd naar aanleiding van ernstige
incidenten. En ook wanneer een PRISMAanalyse een toegevoegde waarde heeft voor de
organisatie om te leren en te verbeteren. Dan
wordt bijvoorbeeld periodiek een bepaald type
incidenten op deze wijze geanalyseerd.
De afkorting PRISMA staat voor Prevention and
Recovery Information System for Monitoring
and Analysis. Met de PRISMA-methode wordt
een visueel beeld gemaakt van de gebeurtenis
(de oorzakenboom). Het gaat daarbij om Wat
er gebeurde en Waarom het gebeurde. De
vraag die de analyse beantwoord is: hoe kon de
ongewenste situatie (de calamiteit) ontstaan?
Mogelijkheden voor verbeteringen komen aan
de orde, door te kijken naar de oorzakelijke
opbouw van een calamiteit. Sprank heeft
een eigen PRISMA-onderzoeksteam van
medewerkers met verschillende achtergronden.
De afdeling Kwaliteit faciliteert en zorgt dat de
PRISMA-onderzoekers goed getraind blijven.

4.6.2 Medicatie en verpleegkundige zorg
Verpleegkundige zorg
Bij Stichting Sprank speelde het coördinerend
team verpleegkundigen (ctv) in 2021 een grote
rol bij de uitvoering van het coronabeleid. Zo
konden de woonvormen door middel van een
bereikbaarheidsregeling zorggerelateerde
vragen stellen aan het ctv.
In het verslagjaar vond ook evaluatie van het
hygiënebeleid plaats. Het heeft geleid tot een
vernieuwde aanpak op de onderwerpen hygiëne

Doelen 2021
Uitvoering beleid epilepsie,
infectiepreventie, hygiënebeleid
en preventieve zorg
Ontwikkeling van hygiëne- en
preventiebeleid
Uitrol medicatieregistratie-app
nCare bij alle woonlocaties
Doelen 2022
Implementatie Beheer Eigen
Medicatie (BEM)
Ontwikkeling valpreventiebeleid
Behandelzorg:
•H
 ealthwatch screening
downsyndroom
•A
 anbod spreekuren in de regio’s
van Sprank
•O
 rganiseren achterwacht arts vg

en infectiepreventie. Er is een nieuw protocol
ontwikkeld dat direct gebaseerd is op de RIVMrichtlijnen. Verder heeft het ctv verschillende
tools aangereikt waarmee de woonvormen hun
eigen verbeteracties op het gebied van hygiëne
en infectiepreventie kunnen prioriteren. Er is
ook aandacht geweest voor epilepsie en (ver)
slikken. Bij beide onderwerpen is er gewerkt
aan verhoging van kennis en deskundigheid
en een eenduidige manier van werken. Ook
zijn er voor beide onderwerpen instrumenten
voor registratie aan het ecd toegevoegd. Deze
dragen bij aan het voorkomen, signaleren en
adequaat reageren op een situatie. Dit laatste
kan ook betekenen dat de juiste expertise tijdig

ingeschakeld wordt en dat Sprank betrouwbare
informatie beschikbaar kan stellen aan de
externe behandelaar. Het doel voor 2022 is het
ontwikkelen van valpreventiebeleid.
Om de verpleegkundige zorg binnen Sprank
door te ontwikkelen is in 2020 een beleidsplan
opgesteld. Het plan is in 2021 verder uitgerold.
In 2021 zijn alle woonvormen bezocht door
een lid van het ctv. De leden hebben ieder een
regio onder hun hoede. Tijdens dit bezoek
hebben zij kennisgemaakt met de woonvormen
en de verpleegkundige zorgbehoefte
geïnventariseerd. De bezoeken hebben ertoe
geleid dat bij verpleegkundige vragen het
ctv gemakkelijker te vinden is. In paragraaf
6.3 wordt de professionalisering van de
verpleegkundige zorg binnen Sprank nog nader
toegelicht.
Geneesmiddelencommissie
In 2021 richtte de geneesmiddelencommissie
zich op de volgende activiteiten:
•	
Aanjagen van farmaceutische audits tussen
woonvormen en lokale apothekers.
•	
Analyse en advies aan de woonvormen op
basis van medicatie-incidenten.
•	
Maatregelen om herhalingscursussen
rondom medicatieveiligheid beter te borgen.
•	
Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan
het project Samen leren van incidenten.
•	
Beantwoording van vragen van de
woonvormen over medicatieveiligheid.
Bij Sprank is op elke woonvorm een
medicatieverantwoordelijke werkzaam. Deze
functionaris ziet toe op de medicatieveiligheid.
De commissie heeft een werkwijze ontwikkeld
waarbij zij beter in contact kan blijven met alle
medicatieverantwoordelijken. Drie keer per jaar
haken de verantwoordelijken in een kleine groep
aan bij het overleg van de commissie, via Ms
Teams. De focus ligt hierbij op het bespreken
van casuïstiek en het geven van educatie op
thema’s die raken aan medicatieveiligheid. In
het vierde kwartaal van 2021 vond de eerste
sessie plaats. Het onderwerp dat centraal stond
was Beheer Eigen Medicatie (BEM). Er zijn
BEM-instrumenten beschikbaar gesteld, zodat
begeleiding en cliënt kunnen onderzoeken in
welke mate de cliënt zelf het beheer kan doen.
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Medicatieregistratie-app nCare
Sprank is in 2021 gestart met nCare. Deze
applicatie ondersteunt het elektronisch
voorschrijven en aftekenen en vermindert
daarmee het risico op medicatie-incidenten.
De app geeft verder een beter overzicht van
de actuele medicatie voor onder andere de
arts vg. Op basis van een pilot hebben enkele
woonlocaties de applicatie al in gebruik
genomen. Streven was dat voor het einde van
2021 alle woonvormen ermee zouden werken.
Enkele technische vraagstukken hebben dat
verhinderd. Doel is dat in kwartaal 1 van 2022
alle woonvormen aangesloten zijn op de app.

4.6.3 Risicomanagement
Het doel van risicomanagement is om met
beheersmaatregelen goed te anticiperen, om
mogelijke risico’s te voorkomen of eventuele
ernstige gevolgen te beperken.
Binnen Sprank zijn er drie invalshoeken rond
risicomanagement:
•	
RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie
ingevolge de Arbowetgeving). Dit instrument
wordt ingezet om het welzijn en welbevinden
van de medewerkers te bevorderen.
•	
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. Het doel hiervan is om
goed afgestemde zorg te kunnen verlenen.
De eigenaar van dit proces is de persoonlijk
begeleider in directe samenspraak met de
gedragsdeskundige.
•	
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?
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In 2021 is het beleid risicomanagement ten
aanzien van het beheersen van risico’s op
organisatieniveau geactualiseerd. En alle
processen zijn opnieuw op risico en impact
gewogen op onderstaande kritische criteria:
•	
Behalen van de organisatiedoelen;
•	
Voldoen aan de eisen van klanten en
stakeholders;
•	
Passen binnen relevante wet- en
regelgeving.
Risicomanagement is sinds 2019 geïntegreerd
als vast onderdeel in de jaarplannen. Jaarlijks
wordt de impact van de risico’s gewogen en
gemonitord. Het op korte en lange termijn
voldoende en gekwalificeerd personeel
beschikbaar hebben en houden in het
primaire zorgproces is een kritisch proces
(personeelsmanagement). Dit heeft in 2021
al veel aandacht gekregen in de vorm van
beheersmaatregelen, maar ook in 2022 heeft
dit veel aandacht nodig. Meer hierover is te
lezen in hoofdstuk 6.

Met deze app
meteen overzicht

Blij met de medicatie-app nCare
‘Ik ben zo blij! Als het eenmaal goed erin staat, stáát het ook goed,
en loopt het als een tierelier,’ zegt een enthousiaste gebruiker van
de medicatie-app nCare.

“Wil je weten hoe het werkt?” vraagt Marja
van Boven. Zij is coördinerend begeleider en
medicatieverantwoordelijke op de Rozenhoek
in Bergschenhoek. “Zal ik het je laten zien via
Teams? Wacht, ik stuur je even een uitnodiging,
dan kun je meekijken.” Overleggen via het
beeldscherm: dat op zich is al een technische
verworvenheid die bij Sprank ‘sinds corona’
breed wordt toegepast.
Meteen overzicht
Even later zie ik op mijn smartphone hoe
handig Marja haar scherm deelt, zodat ik inzicht
krijg in de werking van nCare. Ze laat zien dat
de website registreert welke medicatie iedere
cliënt nodig heeft. De apotheek heeft de juiste
gegevens al ingevoerd, zoals hoeveelheden
en toedientijden. Bijvoorbeeld: om 10.00u
moet cliënt X zoveel druppels van het middel
Y krijgen, en om 14.00 en 18.00u nogmaals.
Iedere begeleider die met de app werkt, kan
deze gegevens inzien.
Marja van Boven: “Juist om zes uur ’s avonds
hebben veel cliënten tegelijk verplichte
medicatie nodig. Via deze app heb je in een
oogopslag overzicht over welke medicijnen

de cliënten moeten krijgen. De collega die
een medicijn toedient, tekent meteen af. Voor
ieder is inzichtelijk welk medicijn nog niet is
toegediend en welke collega dit gemist heeft.
Doordat er met kleuren wordt gewerkt zie je het
automatisch als nog niet alles klaar is. Het werkt
efficiënt en voorkomt fouten. De app is ook
gemakkelijk voor het bijbestellen van medicatie.
Je kunt meteen zien welke dosering nodig is.
nCare is ook handig voor invallers, want bij de
namen van onze bewoners staan recente foto’s,
zodat de invallers letterlijk een beeld hebben bij
de cliënt. ”
Kleine handeling
De app is veel minder omslachtig dan de
papieren voorloper en bespaart veel tijd.
Marja: “Wij werkten voorheen met papieren
lijsten. Daarop stond informatie die per cliënt
wel vijf pagina’s in beslag kon nemen. Had je
wijzigingen, dan moest je een heel pak papier
doorploegen. Nu is het een kleine handeling.
En je maakt ook gemakkelijk even een printje in
plaats van het kopiëren van vele pagina’s. Staan
alle vakjes aan het eind van de dag op groen,
dan weet je dat het goed is gegaan en dat je
klaar bent.”
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5. Reflectie op samenwerking
5. Reflectie op samenwerking

Doelen 2021

Status

Stakeholderanalyse
Doelen 2022

Extra aandacht en scholing voor
samenwerking in de Driehoek
Vrijwilligerswerk bij Sprank meer
‘zichtbaar’ maken en meer gebruik
maken van sociale media.

5.1. Samenwerken in de Driehoek
In de gehandicaptenzorg is een belangrijke rol
weggelegd voor de verwanten. Zij kennen de
cliënt vaak beter dan wie dan ook en dragen
met hun liefde en ervaring een belangrijke
steen bij aan hoe de zorg concreet ingevuld
wordt. Als antwoord op de vraag “Wat vindt u
het belangrijkste aan goede zorgverlening?”
horen we in de interne audits terug van
verwanten: liefdevolle zorg, geduld, het gezien
en gehoord worden, de cliënt ziet er goed
verzorgd uit en aandacht voor persoonlijke
behoeften.
Verwanten maken nadrukkelijk deel uit van
de zorgvisie van Sprank door middel van
de gehanteerde begeleidingsmethodiek
Driehoekskunde. Ruim 92% van de verwanten
gaven in het cliënttevredenheidsonderzoek
van juni 2021 aan dat zij tevreden zijn over
de samenwerking in de Driehoek. Anno 2021
zien we in toenemende mate dat er in de
Driehoek sprake kan zijn van (ogenschijnlijk)
tegengestelde belangen of verschil in visie
op goede zorg. Het is daarom belangrijk dat
in de Driehoek tussen cliënt, verwanten en
professionals de balans tussen relationele
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verbinding zoeken en professionele positie
innemen in evenwicht is. Dat evenwicht
ontstaat lang niet altijd vanzelf, maar vraagt
onderhoud. Als organisatie willen we daar
door middel van scholing en reflectie werk
van maken, omdat een goede verstandhouding
met verwanten altijd het welzijn van de
cliënt dient. In 2021 is er een verdiepend
onafhankelijk onderzoek gedaan bij twee teams
naar verschillen in verwachtingen die voor
langere tijd konden bestaan tussen zorgvragers
en Sprank.
De leerpunten uit dit onderzoek zijn:
•	
Bij complexe vragen of een complexe
situatie in de Driehoek (kleine Driehoek en
ondersteuningsdriehoek) eerder intervisie
of een externe partij inschakelen, zoals het
Centrum voor Consultatie en Expertise
(CCE) of een mediator. Eventuele zorgvragen
kunnen ook neergelegd worden bij andere
teams en/of gedragsdeskundigen: zoek
meerdere bronnen op om kennis te vergaren
en te reflecteren.
•	
Een betere balans zoeken in de Driehoek
tussen verbinding zoeken en als professional
positie innemen. Autonomie en regie
behouden, maar wel in verbinding blijven
met de ouders. Dialoog aangaan, wat staat
er voor de verwant en cliënt op het spel,
hen wel zien en erkennen in hun visie/
belang en waar nodig toch een ander
besluit kunnen nemen vanuit professionele
overwegingen. Dit kun je als je weet waar je
staat. Overtuigend aangeven welke zorg je
wel/niet kunt bieden als organisatie en ook
als locatie. Hierin de grens helder aangeven.
Het conflict kunnen hanteren wanneer de
verwachtingen niet met elkaar stroken.
Conflicthantering en weerbaarheid(training)
zijn een aandachtspunt voor zowel team
als sectormanager, gedragsdeskundige en
coördinerend begeleider.

In 2022 gaan de leden van de ondersteuningsdriehoeken (sectormanager, coördinerend begeleider en gedragsdeskundige) reflecteren op
deze leerpunten en gaan de sectormanagers C
samen met afdeling Kwaliteit en HRM een plan
van aanpak opstellen.

5.2 Informeel netwerk van de cliënt
Bij Sprank hechten we grote waarde aan de
vrijwilligers. Dat blijkt ook uit de jaarplannen
van de teams. We vinden het belangrijk dat de
vrijwilligers gezien en gewaardeerd worden.
Voorbeelden van de gestelde locatiedoelen
voor 2022 zijn:
•	
Behoud van vrijwilligers.
•	
Goede communicatie onderhouden met
vrijwilligers, zodat zij zich gezien en gehoord
voelen.
•	
Vrijwilligers efficiënt inzetten, goed
overleggen wat hun taken zijn.
•	
Draagkracht en draaglast bespreken met de
vrijwilligers en overzichtelijk hebben wie
waarvoor gevraagd kan worden.
•	
In samenwerking met de kerk, vrijwilligers
vinden die ons ondersteunen met de
kerkgang van bewoners.
Gemiddeld genomen is er 1,4 vrijwilliger
beschikbaar per wooncliënt. Een hoge score,
waar wij bij Sprank uiteraard dankbaar
voor zijn. Vijfenzeventig procent van onze
vrijwilligers is nu vijftig jaar of ouder. Zij doen
vrijwilligerswerk vanuit een sterke intrinsieke
motivatie dat mensen met een beperking mee
moeten kunnen doen. Slechts drie procent
van de vrijwilligers was in 2021 dertig jaar
of jonger. Hierdoor kan er op de lange termijn
een tekort aan vrijwilligers ontstaan.
Dat betekent concreet voor Sprank dat
het belang van vrijwilligers die de zorg
ondersteunen alleen maar groter zal worden.
Een hbo-afstudeeronderzoek uit 2021 naar
het werven van vrijwilligers tussen de 18-30
jaar heeft ons de volgende adviezen gegeven
die de komende jaren verder uitgewerkt zullen
gaan worden.
•	
Werken met ambassadeurs vanuit de
verschillende leeftijdscategorieën.

•	
Vrijwilligerswerk bij Sprank meer ‘zichtbaar’
maken en meer gebruik maken van sociale
media.
•	
Vrijwilligerswerk meer vanuit thema’s/
specifieke activiteiten benaderen die
een kleine tijdsinvestering van mensen
vragen, zoals het organiseren van een
beauty-/verwendag voor bewoners of een
mannenavond met barbecue en bezoek aan
de plaatselijke brandweer etc.
•	
Meer samenwerken met
vrijwilligersorganisaties, kerken, lokale
scholen en opleidingen (maatschappelijke
stages).

5.3 Lokale samenwerking
Sprank staat als organisatie midden in de
maatschappij en onderhoudt vele externe
contacten. Denk aan zorgkantoren, overheden,
andere partijen binnen de gezondheidszorg en
collega-instellingen.
Onze locaties zijn onderdeel van een netwerk:
de woningbouw, de gemeente, de apotheek,
de huisarts, diëtisten, fysiotherapeuten,
vervoerders en kerk(en). Zij alle zijn betrokken
en bepalen mede de kwaliteit van de
uitvoering van de zorg. In de ontmoeting met
onze samenwerkingspartners evalueren wij
regelmatig de kwaliteit van de samenwerking.
Met de belangrijkste leveranciers die
bepalend zijn voor de kwaliteit van zorg
en dienstverlening vindt er jaarlijks een
evaluatiegesprek plaats. Sprank heeft anno
2021 een goede reputatie bij zorgkantoren en
andere stakeholders. Sprank participeert onder
andere in werkgroepen van zorgkantoren.
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Om kwalitatief goede en betaalbare zorg
te kunnen blijven bieden is samenwerking
van fundamenteel belang geworden: met
de gehandicaptenorganisaties onderling
(horizontaal) en in de regio met partners
in wonen, werken/leren en zorg en welzijn
(verticaal). Sprank en Profila Zorg ontwikkelen
samen een nieuwe woning voor mensen met
een verstandelijke beperking in Hoogeveen.
Ook doen we bij andere plannen voor
huisvesting en dagbesteding onderzoek
in de omgeving naar mogelijkheden van
samenwerking. In Bunschoten werken Sprank
en Zorg- en Wooncentrum De Haven samen.
Door de krachten te bundelen en expertise te
delen, is er een uniek woonconcept ontstaan
voor mensen met een verstandelijke beperking
en dementie. Ook vindt er samenwerking
plaats op het gebied van nachtzorg met andere
zorgorganisaties. Bij Sprank geloven we in de
kansen die samenwerkingsverbanden bieden
en we willen ons hierin verder ontwikkelen,
omdat het bijdraagt aan een betekenisvol leven
voor onze cliënten. We vinden het daarbij
belangrijk dat onze christelijke identiteit
gewaardeerd, erkend en gewaarborgd blijft.
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Het besluit in 2021 van Sprank om de regio’s
te verdelen over drie sectormanagers C
zorgt ervoor dat sectormanagers en locaties
onderling meer samenwerken in de regio’s
Oost, Noord, Midden en West. Dit leidt ertoe
dat we onderling meer van elkaar leren. En
in samenwerkingsverbanden met andere
partners in de regio kunnen we ook duidelijker
onze stem laten horen. In het afgelopen jaar
was het doel om in een afstudeeropdracht
een stakeholderanalyse te laten uitvoeren.
Het is niet gelukt om een afstudeerder
hiervoor te vinden. In 2022 zullen we de
samenwerkingsrelaties verder versterken
en uitbouwen met de bovengenoemde
managementstructuurwijziging.
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heimwee. Daarna is hij vaker
verhuisd, maar bij Sprank is hij
helemaal op zijn plek. Alles is
goed gekomen. De begeleiding
is deskundig en warm. Yvonne
is echt een topper; hij
vertrouwt haar.”

Een goede balans in de Driehoek:

‘We vertrouwen elkaar,
we doen het samen’
Albert Hakvoort (66)
woont bij Sprank op
de Vlasakkerstaete in
Hardenberg. Hij is een
veelzijdig mens en heeft
allerlei bijzondere hobby’s.
Zijn nieuwste ontdekking is
de duofiets, vertelt zijn broer
Auke, met wie hij ook graag
een ritje maakt.
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Broer Auke Hakvoort
Albert is 66 en mag bijna
met pensioen. “Maar dat doet
hij vast niet. Zijn werk is zijn
levensvervulling! Hij werkt op
een bosproject, en ook op de
kinderboerderij: houtzagen,
dieren voeren. En daarnaast
helpt hij op Vlasakkerstaete
in de keuken. Albert is trouw
in zijn werk en voelt zich
zeer verantwoordelijk. Ik ben
erg betrokken bij mijn broer.
Al sinds onze vader op vrij
jonge leeftijd overleed, heb
ik toezicht gehad, later met
zijn tweelingzus Janneke. Het
contact met Sprank is plezierig.
Zijn begeleidster Yvonne toont
veel inzet.
Albert heeft een fenomenaal

geheugen voor gebeurtenissen
en personen. Nare ervaringen
blijven hangen, maar mooie
ook. Als er iemand in zijn
omgeving overlijdt, gaat de
begeleiding bij hem zitten om
hem te troosten. Albert voelt
zich thuis bij Vlas en ook in de
kerk. Ik ben weleens jaloers
op zijn eenvoudige geloof.
‘Waarom vier jij avondmaal,
Albert?’ ‘Omdat de Here Jezus
van mij houdt.’”
Zus Janneke van der KruijtHakvoort
Terwijl Auke vooral de zakelijke
kant voor Albert regelt,
zorgt Alberts tweelingzus
Janneke voor zijn persoonlijke
behoeften, zoals kleding.

“Albert en ik zijn de jongsten
uit een gezin van zes kinderen.
Wij zijn geboren op een
boerderijtje. Mijn moeder wist
niet dat ze zwanger was van een
tweeling. Er is bij de geboorte
iets misgegaan, waarbij
Albert ademtekort en een
hersenbloeding kreeg. Hij heeft
lang in het ziekenhuis gelegen.
In onze jeugd deed Albert alles
na wat ik ook deed.
Het was niet altijd gemakkelijk
om een tweelingbroer met
een beperking te hebben;
hij vroeg veel aandacht.
Begrijpelijk natuurlijk. Toen
hij in de puberteit kwam, werd
het moeilijker met hem om
te gaan. De begeleiding die
je tegenwoordig hebt, was er
vroeger niet. Albert moest naar
een instelling. Hij had erge

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

woont. Het contact met Auke en
Janneke is goed. We vertrouwen
elkaar, we doen het samen.”
Albert Hakvoort
“Je mag wel in mijn kamer
komen,” gebaart Albert. Hij pakt
meteen zijn fotoboek. Samen
met Janneke, Auke en Yvonne
kijken we naar de foto’s. Albert
laat de boerderij zien waar
hij is opgegroeid. De woning
lag een stuk buiten Urk en is
destijds door Alberts vader
zelf gebouwd. “We deden alles
lopend,” vertelt Janneke, “want
fietsen konden we niet betalen.”
Albert wijst naar de foto van
zijn ouders. Moeder Hakvoort
verdiende met naaiwerk extra
geld voor het grote gezin. De
neven en nichten van Albert
staan ook allemaal in het
fotoboek, met hun kinderen.
En tot besluit is er een foto van
een vriendelijk lachende Albert.
Hij geniet in zijn kamer van de
gezelligheid en alle aandacht. Bij
mijn vertrek houdt hij attent de
deur voor mij open. Dank je wel
Albert, voor de gastvrijheid!
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6. Vakbekwame en
betrokken medewerkers
6.1 V
 akbekwame en betrokken
medewerkers
Onze professionals zijn ons kapitaal.
Zonder goede, gemotiveerde en deskundige
professionals kunnen we geen goede zorg
geven aan onze cliënten. Onderling vertrouwen,
professionele autonomie, verbinding en
persoonlijke aandacht uitstralen, daar gaat het
om bij Sprank. We geloven dat medewerkers die
zich goed voelen, ook een positief effect hebben
op de geleverde zorg. We vinden het belangrijk
dat zij zich gezien voelen en uitgedaagd
om zelf bij te dragen aan een sprankelende
bedrijfscultuur. Zo’n bedrijfscultuur ontstaat
alleen als medewerkers het samen doen. We
willen elkaar er bij Sprank op aanspreken: wat
doe jij om je verantwoordelijkheid te nemen,
je stem te laten horen en/of een constructieve
bijdrage te leveren aan Sprank als organisatie?
Binnen de organisatie en teams zijn
we betrokken op elkaar. Sprank wil een
werkomgeving bieden waarin gelijkwaardigheid
en wederzijds respect vanzelfsprekend zijn.
Een sfeer waarin iedereen verantwoordelijkheid
heeft en neemt over wat hij/zij zegt, denkt
of doet. We nemen tijd voor samen leren en
onderzoeken op het professionele vlak en
gaan met elkaar in dialoog. Daarvoor zetten
wij, bijvoorbeeld, (preventieve) coaching en
trainingen in, zoals intervisie.
De keuzes voor het personeelsbeleid van Sprank
baseren we op diverse meetinstrumenten.
We maken gebruik van informatie uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek,
verdiepende interviews, het landelijke
uitstroomonderzoek en uit evaluatieformulieren
van stagiair(e)s. Tezamen met de input
van sectormanagers vanuit de teams en
ontwikkelgesprekken, de interne audits,
teamreflecties en analyse van bijvoorbeeld
MIC-meldingen, bepaalt Sprank haar
personeelsbeleid. In het vervolg van dit
hoofdstuk gaan we in op de doelen die we
voor 2021 hadden bepaald en in welke mate
deze tot stand zijn gekomen. Deze doelen zijn
verwerkt in de paragrafen van dit hoofdstuk.
Een overzicht:
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Doelen 2021
Professionaliseren van
verpleegkundige zorg
Jaarlijkse teamreflectie
Deskundigheidsbevordering
psychosociale thema’s en
psychiatrie
Uitvoering van verbeterpunten uit
het mto
Ontwikkelen visie en beleid
Palliatieve zorg
Plan van aanpak: adequate
uitvoering van verzuimbeleid
Project ‘Wendbaar aan het werk’/
Sprank & Vrij
Doelen 2021
Jaarlijkse teamreflectie
Jaarurensystematiek
flexpool in regio
Conclusies trekken uit proeftuin
locatieleider
Implementatie beleid
Palliatieve zorg
Nieuw beleid ontwikkelgesprekken
Voorzetting van het gebruik van
het model Huis van Werkvermogen
en interventies (Sprank & Vrij)

Status

6.1 Teamreflectie en teamontwikkeling
Reflecteren is een belangrijk middel om
als professional kritisch te kijken naar het
persoonlijk en in teamverband functioneren.
Het doel van reflectie is om steeds te kijken of
de zorg die we bieden goede en passende zorg
is. Denk bijvoorbeeld aan een evaluatiemoment
tijdens een teamoverleg: Waar zijn we trots op?
Wat kan beter? Heb je in je werk ergens zorgen
over? Reflecteren is belangrijk om samen goede
zorg te blijven bieden en helpt om in balans
te blijven in het werk. Daarom bouwen we in
het dagelijks werk momenten van reflectie in.
Daarnaast reflecteert ieder team jaarlijks op
een thema uit het kwaliteitskader: zorgproces
rond de individuele cliënt, veilige zorg, eigen
regie cliënten, samenwerking in de Driehoek en
deskundigheid (waaronder samenwerking in
het team).
Sprank stelt zich ten doel dat ieder team een
jaarlijkse teamreflectie houdt en hiervan
verslag doet om Sprank-breed van te kunnen
leren. Circa de helft van de teams heeft in
2021 een teamreflectie gehouden, en heeft
daarvan verslag gedaan. De zevenentwintig
teamreflecties zijn geanalyseerd en
onderverdeeld naar de thema’s uit het
kwaliteitskader. In de hoofdstukken 4.1, 4.4.2
en 5.1 staan de belangrijkste inzichten vermeld
over het zorgproces rond de individuele cliënt,
veilige zorg (o.a. corona) en samenwerking in
de Driehoek.
Negen teams hebben gereflecteerd op het
vierde onderwerp: samenwerking in het
team. Binnen de teams zijn onder andere
onderstaande onderwerpen besproken:
•	
Feedback geven en ontvangen.
•	
De samenwerking binnen het team.
•	
Werkdruk en hoe je een goede balans tussen
werk en privé bewaart.
Punten ter verbetering en afspraken die
gemaakt zijn:
•	
Positief-kritisch blijven naar elkaar,
feedbackmomenten inplannen.
•	
Vaker een Moreel Beraad, reflectie of een
casusbespreking organiseren.

•	
Intervisie een structurele plek geven in het
teamoverleg. Sectormanager erbij betrekken.
•	
Gebruikmaken van reflectiekaartjes in iedere
teamvergadering.
•	
Zorgen voor een goede
overdrachtsrapportage. Afspraken maken
voor een goede overdracht.
•	
Opvolgacties van de teamoverleggen
monitoren.
•	
Elkaar complimenten geven.
•	
Oplossingen zoeken om de werkdruk terug te
dringen.
Uit de interne audits in 2021 is naar
voren gekomen dat er binnen de
bezochte woonvormen aandacht is voor
teamontwikkeling. De teams maken een
positieve ontwikkeling door waar het gaat om
thema’s zoals openheid en hulpvaardigheid en
kwetsbaar durven opstellen. Vooral de inzet
van reflectievragen en andere intervisievormen
bij de teamvergaderingen dragen bij aan de
ontwikkeling. Reflecteren wordt steeds meer
onderdeel in het dagelijkse werk binnen
Sprank. Verschillende teams doen dat iedere
maand, bijvoorbeeld tijdens het overleg van
de persoonlijk begeleiders of het teamoverleg,
waarbij zowel het werk als de persoon aandacht
krijgt. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door
het behandelen van vragen op een tweetal
reflectiekaartjes aan het begin van een
vergadering.
De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn in ieder team besproken
en er is aandacht geweest in ieder team voor
‘wendbaar aan het werk zijn’, waar we in de
volgende paragrafen nader op ingaan.
Coördinerend begeleider, Vlasakkerstaete
groep 5: “Regelmatig reflecteren draagt
binnen ons team bij aan openheid, veiligheid
en een prettige werksfeer. “

6.2 M
 edewerkerstevredenheidsonderzoek (mto)
In december 2020 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Sprank mag
vanwege deze resultaten het keurmerk ‘Beste
Werkgever’ in de gehandicaptenzorg gebruiken!
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Sprank-teams willen van elkaar leren:

‘Je zou eigenlijk vaker als
begeleiders bij elkaar op de
locatie moeten kijken’
Dat is de ervaring van Gea Batema, coördinerend begeleider bij Briljant in
Zuidhorn. Toen er op een andere Sprank-locatie door ziekte onderbezetting
was, is zij bijgesprongen. Zij kon daar onder andere helpen om de ontstane
achterstanden bij te werken op het gebied van medicatie. Gea is ook
betrokken bij het project Palliatieve zorg, waarbij zij haar kennis op dat vlak
kan overdragen op collega’s die op andere Sprank-locaties werken.

“Juist in onze sector gebeurt het
nogal eens dat cliënten sterven
zonder dat de begeleiding het
heeft zien aankomen”, vertelt
Gea. “Dat komt omdat veel van
onze cliënten niet goed kunnen
aangeven dat ze klachten
hebben. Bij de begeleiders
blijft zo’n onverwachts einde
vaak nog heel lang naebben: Waarom hebben we
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het niet doorgehad? Welke
signalen hebben we gemist?
Waarom hebben we die
laatste fase voor de cliënt niet
aangenamer kunnen maken?
Tenslotte wil niemand dat
een cliënt onopgemerkt en in
eenzaamheid sterft.”
Palliatieve zorg
Gea Batema woont

vanuit de Verstandelijk
Gehandicaptensector namens
Sprank de bijeenkomsten bij
van het netwerk Palliatieve
zorg Groningen/Friesland/
Drenthe. Ze is enthousiast over
alle informatie en kennis die ze
daardoor opdoet. Ze vertelt dat
Sprank twee ‘gereedschappen’
heeft gekozen die de palliatieve
zorg van de cliënt verbeteren.

Een ervan is de methodiek ‘set
signalering’ die voor de zorg is
ontwikkeld, en waarmee Sprank
op vier pilotlocaties werkt. Het
is volgens Gea een heel goede
methode, die de begeleiders
helpt signalen op te merken als
er iets misgaat: heeft de cliënt
misschien pijn, heeft hij moeite
met eten en drinken, vertoont
hij onbegrepen gedrag? Gea:
“Zo kun je heel systematisch en
methodisch in kaart brengen
waar je op moet letten, zodat je
goed voorbereid bent en weet
welke vragen je moet stellen
aan een gedragsdeskundige,
diëtist of andere behandelaar.
Met dit instrument in je
gereedschapskist zie je de laatste
levensfase van een cliënt eerder
aankomen en kun je hem in die
fase meer comfort bieden. “
Roomijs en kaas
Ook al is palliatieve zorg nog
zo’n zwaar onderwerp, Gea
heeft er plezier in hier veel
over te leren en kennis over te
dragen. Want het is belangrijk
het levenseinde van de cliënt zo
goed mogelijk te begeleiden. Het
tweede instrument dat Sprank
hierbij wil inzetten is het boekje
‘Wat wil ik? Als ik niet meer
beter word’. “Met dat boekje in
de hand”, vertelt Gea, “kun je al
in een vroeg stadium bijhouden
wat iemand fijn vindt. Je weet
dan beter wat je een cliënt
in de laatste levensfase kunt
bieden. Wij hebben bij Sprank
bijvoorbeeld een bewoner gehad
die dol was op roomijs en kaas.
De laatste weken van zijn leven
is hij verwend met veel roomijs
en veel kaas.

Maar ook op een dieper
niveau kun je iets aanreiken:
van welke psalm, muziek of
lievelingsliedjes wordt iemand
rustig zodat hij in vrede kan
sterven? Is er een dominee
nodig? Hoe kun je samen praten
over de hemel? Want het gaat
ook en vooral om het spiritueel
welbevinden van de cliënt. Zo
kan de stervensfase ook een
mooie fase zijn.”
Ook nazorg nodig
Vanuit Sprank zullen er
scholingen gegeven worden
over wat palliatieve zorg
inhoudt en welke fases en
processen daarbij horen. Het
gaat in de palliatieve zorg om
vier dimensies: lichamelijk,
psychisch, sociaal en spiritueel.
Bij palliatieve zorg hoort ook
nazorg voor nabestaanden. Er
zijn ten behoeve van de locaties
financiën beschikbaar voor de
gereedschappen die helpen bij

het begeleiden van
stervende bewoners.
Leren van elkaar
Zoals gezegd is Gea ook
ingevallen op een andere
locatie dan de hare waar
onderbezetting was ten gevolge
van ziekte. “Door de werkdruk
die dan ontstaat, kunnen
bepaalde zaken op den duur in
het gedrang komen, bijvoorbeeld
een correcte werkwijze rond
medicatie. Het is fijn om dan
mee te denken en te helpen om
het goed op orde te krijgen.
Wij zijn het bij Sprank gewend
interne audits te doen, waarbij
collega’s de werkwijze op elkaars
locatie zien, van elkaar leren en
zo de zorg verbeteren. Je doet
dat niet om kritiek te leveren,
maar om naast de collega’s te
gaan staan, met het doel samen
de zorg te verbeteren. Want daar
gaat het om: goede zorg voor
de cliënt.”

Gea Batema:
'Samen de zorg
verbeteren.'
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Uit het mto

6.3 S
 choling en
deskundigheidsbevordering
2016

Bevlogenheid

8.3

8.1

8.0

7.8

Betrokkenheid

8.5

8.1

7.9

7.8

Werkgeverschap

8.0

7.5

7.5

7.3

Als ‘trotspunten’ noemden de medewerkers de
christelijke identiteit en de cliëntgerichtheid.
Ook zijn de teams trots op de samenwerking
met elkaar en het leren van en met elkaar. Er is
een goede werksfeer en sociale veiligheid.
Sprank wordt als werkgever gewaardeerd
met een rapportcijfer 8 (was 7,5). Op alle
vragen uit het mto scoort Sprank hoger of
ongeveer gelijk aan de score van 2018 en het
branchegemiddelde (vierde kolom).
De medewerkers:
•	
zijn meer bevlogen dan in 2018;
•	
zijn meer betrokken dan in 2018;
•	
zijn meer tevreden dan in 2018;
•	
geven een hoger cijfer aan werkgeverschap
dan in 2018.
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. In positieve zin
kwam naar voren dat medewerkers vooral bij
Sprank komen werken vanwege de christelijke
identiteit. We hebben dit element in 2021
ook nadrukkelijker laten terugkomen in onze
arbeidsmarktcommunicatie-uitingen.
Een uitdaging blijft het aanbieden van
voldoende uren. Ook daar werken we bij
Sprank aan. We hebben bijvoorbeeld een
jaarurensystematiek ingevoerd. Daardoor

52

2018

is sneller inzichtelijk welke medewerkers
al voor meer uren ingezet worden en een
contractverlenging kunnen krijgen. Ook
heeft iedere regio een flexpool gekregen.
Medewerkers kunnen meer uren krijgen via
deze flexpool. In 2022 moet dit een verdere
uitwerking krijgen.
In de interviews wordt de nabijheid van een
sectormanager en/of coördinerend begeleider
als belangrijk genoemd. Dit heeft alles te
maken met échte verbinding. In 2021 heeft
Sprank via een proeftuin geëxperimenteerd
met zogenoemde locatieleiders, die dichterbij
staan. Hierbij komt de sectormanager meer op
afstand en kan een locatieleider in een nieuwe
rol meer nabijheid geven. Deze proeftuin
heeft allerlei informatie opgeleverd. In 2022
bekijken we hoe we met deze uitkomsten de
organisatie inrichten voor de toekomst. Het
besluit in 2021 van Sprank om de regio’s te
verdelen over drie sectormanagers C, zorgt
ervoor dat sectormanagers en locaties meer
onderling samenwerken in de regio’s Oost,
Noord, Midden en West. Ook wordt er een
regio jaarplan gemaakt en is er een gewijzigde
overlegstructuur waarbij het management de
resultaten regionaal bespreekt met het oog op
span of control en onderlinge samenhang. Deze
wijziging is een antwoord op het ontwikkelpunt
uit het mto ten aanzien van verdere samenwerking tussen teams en de bottom-up en
top-down-communicatie.

De lijn die Sprank de afgelopen jaren
heeft ingezet rondom scholing en
deskundigheidsbevordering blijven we
voortzetten. We gaan continu op zoek naar
mogelijkheden om het scholingsaanbod uit te
breiden, rekening houdend met de kaders van
de budgetten. Maar waar nodig, investeren
we ook extra. We zetten de talenten van eigen
medewerkers in om collega’s te scholen, we
zetten 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 die we maken.
Professionaliseren van verpleegkundige zorg
In 2021 hebben we opnieuw een slag gemaakt
met professionaliseren van de verpleegkundige
zorg. Het coördinerend team verpleegkundigen
heeft haar plek ingenomen in onze organisatie,
de leden draaien bereikbaarheidsdiensten
en is veel in contact met de begeleiders
op locatie. Lidmaatschap van het ctv is als
functie opgenomen in ons functiehuis, met
bijbehorende waardering en salariëring. Het
ctv heeft haar deskundigheid vergroot door
het volgen van een opleiding Verpleegkundige
handelingen. Hierdoor is het team nu ook in
staat om zelf klinische lessen te verzorgen op
locaties. Het aantal klinische lessen op locaties,
maar ook aanvragen voor verpleegkundige
e-learnings, neemt toe. Locaties zijn zich dan
ook veel meer aan het professionaliseren op
dit thema.
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 samen met het ctv diverse
verpleegkundige projecten oppakken. Deze
functie is vanaf maart 2022 ingevuld.

De focus voor 2022:
•	
Verder verbreden verpleegkundige kennis
op locaties door het aanbieden van klinische
lessen door het ctv;
•	
Uitvoering van het werkplan van de
beleidsmedewerker Verpleegkundige zorg;
•	
Besluit nemen over het opnemen van een
functie van verpleegkundig begeleider in het
functiehuis voor de locaties met intensieve
zorgvragen.
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is voor Sprank heel relevant
en wordt steeds belangrijker, omdat binnen
nu en acht jaar ongeveer de helft van de
bewoners van Sprank ouder dan vijftig jaar
is. De projectgroep Palliatieve zorg heeft
een subsidie ontvangen, werkt samen met
onderzoeksbureau Nivel en wordt ook
ondersteund door netwerkorganisaties gericht
op palliatieve zorg.
In 2021 is er visie en beleid ontwikkeld en in
2021 waren al vier locaties betrokken bij de
implementatie: Ransuil (Bedum), Rozenhoek
(Bergschenhoek), Tamarisk (Zuidhorn) en
Urk (Bunschoten). In 2022 vindt verdere
implementatie plaats onder andere met
invoering van de methodiek Set Signalering
en een werkboek om wensen met de cliënt te
bespreken. Begeleiders krijgen een training
en palliatieve zorg krijgt een duidelijke plek
in het zorgplan en in het zorgpad van het ecd.
De trainingen worden verzorgd door eigen
begeleiders, die hiervoor een train-de-traineropleiding hebben gevolgd.
Voldoende vakbekwame begeleiders C
Bij Sprank stimuleren we begeleiders om zich
verder te ontwikkelen door het volgen van
reguliere mbo-opleidingen. Ook investeren we
in het zelf opleiden van zij-instromers (leerlingwerknemers). Het wordt steeds lastiger op
deze krappe arbeidsmarkt om voldoende
begeleiders C te werven, om begeleiders C met
een hbo-opleiding vast te houden en hen op het
niveau te houden, passend bij de toenemende
complexiteit van de zorg. Op drie fronten dus
een grote uitdaging. Binnen HRM breiden we
daarom het team in 2022 uit met een recruiter.
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Met de versoepelingen van de coronamaatregelingen in de zomer van 2021 is de
leergang voor begeleiders C, die vanwege de
coronapandemie begin 2020 stopgezet was,
weer herstart. Ook hebben we in 2021 nieuwe
begeleiders C een ontwikkelmaatje gegeven.
Een ontwikkelmaatje is een ervaren
begeleider C van een andere locatie, die in
het eerste jaar fungeert als sparringpartner,
iemand met wie je kunt spiegelen op je eigen
ontwikkeling. Door dit concept willen we een
goede zachte landing in het vak bereiken van
nieuwe begeleiders C. Dat moet bijdragen aan
het verlagen van vroegtijdige uitval uit de functie
van begeleider C. In 2022 gaan we dit evalueren.
In 2022 nemen we ook de functie van
begeleider C onder de loep om te onderzoeken
of die nog aansluit bij de toegenomen
complexiteit van de zorgvraag. Mogelijk dat we
met een wijziging van het functiehuis hbo’ers
kunnen vasthouden en gelijktijdig de kwaliteit
van zorg kunnen verbeteren.

Deskundigheidsbevordering
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen
en het feit dat cliënten ouder worden is de
zorgvraag van mensen met een beperking
veranderd: deze is complexer en vaak
intensiever geworden. Hierdoor hebben teams
van begeleiders meer kennis nodig van diverse
psychiatrische problematieken. Daarvoor
is in 2021 en 2022 extra opleidingsbudget
opgenomen. In 2021 is het project
deskundigheidsbevordering gestart, met als
doel dat de teams meer kennis krijgen over
cliënten met een psychiatrische stoornissen
of een licht verstandelijke beperking. De
gedragsdeskundigen hebben verschillende
trainingen ontworpen. Eind 2021 is er gestart
met de trainingen in de teams en in 2022 wordt
dit voortgezet. 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.
Ook is er bij de gedragsdeskundigen een

Tabel 6, overzicht uitstroom medewerkers
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Arbeidsvoorwaarden, omvang contract

4

Bewust afscheid vanuit Sprank

20

Mismatch functie/doelgroep

12

Ontslag in proeftijd

4

Onvrede divers

1

Pensionering

7

Persoonlijke ontwikkeling

33

Verhuizing

9

Arbeidsomstandigheden, werk-/privébalans

12

Arbeidsomstandigheden, onregelmatig werken

9

Niet bekend

5

scholingsbank beschikbaar over diverse
onderwerpen.
Ontwikkelgesprekken
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. Sprank heeft een systeem dat
de cyclus van een jaarlijks ontwikkelgesprek
ondersteunt. Sectormanagers en leden
van de ondernemingsraad adviseerden
de afdeling HRM dat een verdere
doorontwikkeling wenselijk is in de (systeem)
ondersteuning, vorm en frequentie van deze
ontwikkelgesprekken. Sprank wil aansluiten bij
de behoefte van de verschillende medewerkers
en gaat dit beleid in 2022 evalueren.
Personeelsverloop
In 2021 heeft Sprank 107 nieuwe medewerkers
aangenomen, waaronder 17 leerlingwerknemers. 116 medewerkers hebben onze
organisatie in 2021 verlaten. Dit aantal ligt
hoger dan in 2020, maar is ongeveer gelijk
aan 2019. HRM heeft navraag gedaan bij de
leidinggevenden naar de reden van uitstroom
en deze geclusterd onder een aantal thema’s.
De geel gearceerde redenen van vertrek zijn
wat Sprank betreft potentieel beïnvloedbaar:
dit betreft 32,7% van het geheel. Als voorbeeld:
een medewerker kan vertrekken vanwege
een mooie kans bij een andere werkgever.
Onduidelijk is of deze medewerker was
gebleven als Sprank ‘interessanter’ was
geweest. Het kan een combinatie van factoren
zijn: iemand vindt dat hij niet helemaal op zijn
plek zit (dat kan aan de organisatie liggen, maar
ook aan de eigen verwachtingen), of er zijn
wat mindere kanten aan het werk en er komt
een mooie kans voorbij. Een relevante vraag
is dan: wat had Sprank kunnen doen om deze
medewerker wel vast te kunnen houden?
Om de antwoorden op deze vraag nog beter
boven tafel te krijgen, zullen we bij Sprank in
2022 een plan uitvoeren om de tevredenheid
van medewerkers meer inzichtelijk te krijgen.
Dit willen we doen op verschillende manieren,
zoals exit-enquêtes en groepspeilingen.

6.4 Gezond en vitaal werken
Door corona in combinatie met ziekte-uitval
van collega’s beleven medewerkers een
hogere werkdruk. Er kunnen ook andere
factoren van invloed zijn op de ervaren
werkdruk, zoals taakeisen. Regelvrijheid
kan de werkdruk verlichten. De persoonlijke
situatie van mensen heeft ook direct invloed
op de ervaren werkdruk. Sprank gaat in
ieder team nauwkeurig onderzoeken hoe de
ervaren werkdruk verlicht kan worden. Uit de
diepte-interviews is naar voren gekomen dat
de werkdrukbeleving lager is in teams waar
de sfeer en samenwerking goed is, want: “we
doen het samen”. Het is belangrijk om per
medewerker te kijken hoe de ervaren werkdruk
verminderd kan worden. Voor het ene team zal
er gewerkt moeten worden aan de onderlinge
samenwerking, terwijl het andere team juist
meer baat heeft bij autonomie.
Het verzuimcijfer van Sprank over 2021 is 8,1%.
Dat ligt 0,3 procent lager dan in 2020, maar is
hoog; ook hoger dan het branchegemiddelde
van 7,3%. Het langdurig verzuim is fors
toegenomen. Een globale analyse laat twee
hoofdoorzaken zien:
1. 	Een groot aantal medewerkers heeft corona
gehad, waardoor ze enkele weken tot enkele
maanden uitgevallen zijn of zelfs nog
kampen met restklachten.
2.	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.
Plan van aanpak verzuimbeleid
Sprank heeft in 2021 de acties uit het plan
van aanpak verzuimbeleid opgepakt. Alle
leidinggevenden en de HR-adviseurs hebben
een verzuimtraining gevolgd. We zien dat de
samenwerking met de bedrijfsartsen verbeterd
is. Ook de sociaal-medische overleggen met de
bedrijfsartsen worden door leidinggevenden
goed bezocht. De deelnemers zijn positief over
de handreikingen die ze krijgen naar aanleiding
van de ingebrachte casussen.
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De werkdruk van de HR-adviseur/casemanager
steeg fors met de toename van het aantal
dossiers. Eind 2021 heeft Sprank besloten voor
uitbreiding van deze functie en begin april 2022
start een tweede adviseur arbo- en verzuim.
Medewerkersvertrouwenspersoon
Bij Sprank zijn er twee onafhankelijke
medewerkersvertrouwenspersonen
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
medewerkersvertrouwenspersonen zijn in 2021
tweemaal benaderd.

Vragenlijst duurzame inzetbaarheid

Hoe vitaal is
ons team?
Inzetbaarheid

10. Ons team is goed inzetbaar

9. De collega’s binnen het team ondersteunen elkaar
8. Ons team heeft voldoende hulpbronnen
7. Wij kunnen zelfstandig ons werk doen

6. Wij zijn betrokken bij ons team
5. Wij voelen ons veilig binnen ons team

Gezondheid

2. Ons team is gezond
1. Ons team is energiek

Competenties

4. Ons team is voldoende opgeleid
3. Ons team is competent

Werkvermogen
Werkvermogen is de mate waarin een medewerker
zowel fysiek als geestelijk in staat is om te werken.
81% van de deelnemers scoort goed of uitstekend op
werkvermogen. 17% heeft matig risico en 2% ernstig
risico op uitval. Deze scores zijn iets ongunstiger
dan de benchmark.
30%

51%

17% 2%

• Leefstijl
- Alcoholconsumptie en roken scoren
gunstig
- Fruit- en groenteconsumptie en goed
slapen scoren gemiddeld
- Voldoende bewegen scoort ongunstig (op
kantoor meer dan op zorglocaties)
- Slapen en ontspanning samen scoren
ongunstig voor kantoor.

Waarden

56

• Werkomstandigheden en productiviteit
- Fysieke belasting scoort gunstig (vooral
binnen zorglocaties)
- Zelfstandigheid, afwisseling en werkdruk
scoren gemiddeld
- Zelfstandigheid in het werk scoort gunstig
voor kantoormedewerkers
- Productiviteit scoort gemiddeld vergeleken
met de benchmark

Arbeid

Project Wendbaar aan het werk –
Sprank en Vrij
In 2020 is een begin gemaakt met het project
‘Wendbaar aan het Werk’. Met dit project
willen we duurzame inzetbaarheid op de
kaart zetten binnen Sprank. Het resultaat van
dit project is dat er een set aan praktische
regelingen en interventies beschikbaar komt,
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. We hopen hiermee ook het
verzuimcijfer te kunnen verlagen, zodat er
meer rust komt op de locaties. Zieke collega’s
moeten namelijk vervangen worden, wat
zorgt voor werkdruk bij de andere collega’s.
Ook zijn wisselingen van personeel vervelend
voor cliënten. Met aandacht voor gezond en
vitaal werken wil Sprank continuïteit op een
locatie realiseren. Voor dit project is subsidie
ontvangen. We konden binnen deze subsidie
kiezen voor diverse middelen. Als Sprank
hebben we gekozen voor de interventie Huis
van werkvermogen, bestaande uit twee
onderdelen:
• Alle medewerkers hebben van de organisatie
Bewegen Werkt een vragenlijst ontvangen
over de eigen duurzame inzetbaarheid.

Een samenvatting van de uitkomsten van het
onderzoek (Bron: Bewegen werkt):
• Werkvermogen is ongunstiger dan de
benchmark
- Vooral meer matige scores vergeleken met
de benchmark
- Meer matige scores dan de benchmark
behalve voor oudste leeftijdscategorie
- Weinig slechte scores

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 respons van 44%.
• We hebben alle coördinerend begeleiders en
leidinggevenden getraind in het voeren van
vitaliteitsgesprekken, zowel met individuele
medewerkers als op teamniveau. Bij deze
gesprekken zetten we het model van het Huis
van Werkvermogen in. In de laatste maanden
van 2021 en de eerste maanden van 2022
zijn deze vitaliteitsgesprekken binnen alle
teams van Sprank gevoerd.

• Body Mass Index
- Aantal medewerkers met gezond gewicht
scoort gunstiger dan NL-gemiddelde
(vooral kantoor)
- Overgewicht en obesitas komen minder
voor dan NL-gemiddelde.
De focus van 2022 ligt op de voorzetting
van het gebruik van het model Huis van
Werkvermogen en interventies op basis van
de bovengenoemde uitkomsten. Op intranet
blijven we in 2022 aandacht geven aan vitaliteit
onder de herkenbare werknaam Sprank & Vrij.
Ook blijft het een gespreksonderwerp in teams
en bij de ontwikkelgesprekken.
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Bij Sprank stimuleren we begeleiders om zich verder te ontwikkelen:

‘In de gehandicaptenzorg
ben je nooit uitgeleerd’
Hanny Scholtens (41) begon als huishoudelijk medewerkster
bij Sprank, maar dacht al snel: Ik wil toch echt niet tot
aan mijn pensioen schoonmaken. Ze startte in 2019 een
beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding) en rondde
die met succes af. “Maar ik ben nog lang niet uitgeleerd. En
gelukkig geeft Sprank mij alle mogelijkheden.”

Nabijheid
Hanny werd aangenomen op de
Mensemastraat in Bedum en al
gauw merkte ze dat ze heel goed
overweg kon met mensen met
een verstandelijke beperking.
“De ervaring in mijn gezin heeft
daar zeker aan bijgedragen.
Wij hebben ook kinderen die
een speciale begeleiding nodig
hebben. Dus ik gaf aan dat ik
mij verder wilde ontwikkelen
in de gehandicaptenzorg. Maar
kon ik dat? Wat had ik daarvoor
nodig? Gelukkig werd er goed
met mij meegedacht.” En zo
startte Hanny aan het ROC
Menso Alting in Groningen de
opleiding Maatschappelijke zorg
en verzorgende IG. Ze knoopte
er nog een jaar studie voor
persoonlijk begeleider aan vast,
en behaalde na drie jaar haar
papieren.
“Tijdens de opleiding liep ik in
het begin mee op de Steenuil,
maar ik mocht al snel zelfstandig
werken. Natuurlijk moest ik nog
veel leren, maar ik merkte dat ik
echt aanleg voor het werk heb. Ik
ben geduldig, kan goed luisteren
en voel van nature aan wat
cliënten nodig hebben. Ik vind
het mooi om nabijheid te bieden,
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te begeleiden bij bijvoorbeeld
het douchen, met opruimen,
en zaken voor de bewoners
te regelen als ze het zelf niet
kunnen, zoals de financiën.
Kortom: om er eenvoudig voor
hen te zijn.”
Scherp
Hanny is enthousiast over de
mogelijkheden die Sprank aan
medewerkers biedt om zich
verder te ontwikkelen. “Als
je nog meer wilt, kan dat bij
Sprank. Je kunt aangeven wat
je wensen zijn. Er is ruimte om
je kwaliteiten in te zetten, en te
ontwikkelen waar je nog niet
zo goed in bent. Een opleiding
hoeft voor mij voorlopig even
niet meer, maar ik zou nog best
graag een cursus willen volgen
om meer te weten te komen over
autisme. Daardoor zal ik het
gedrag beter kunnen begrijpen.
En de ontwikkelingen in de
zorg gaan ook door, dus het is
goed om trainingen te volgen.
Dat houdt je scherp.” Hanny
had vroeger nooit kunnen
denken dat ze nog eens in de
gehandicaptenzorg terecht zou
komen. “Het is zulk dankbaar
werk. Ik voel me een rijk mens.”
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7. Conclusies en geprioriteerde
ontwikkelkansen
Het jaar 2021 gaat voor Stichting Sprank de
geschiedenis in als bijzonder en intensief.
Na een enerverend jaar 2020, waarin
het coronavirus het leven en werk sterk
beïnvloedde, kwam dat in 2021 neer op:
concreet oppakken wat er noodzakelijkerwijs
was blijven liggen en de lessen meenemen die
de afgelopen coronaperiode ons leerde.
Zo kreeg de digitalisering een impuls die
Sprank als landelijk opererende organisatie
veel voordelen oplevert. Een hybride manier
van werken is nu het gevolg. De crisis liet ook
helder zien dat gezondheid, sociaal contact en
welbevinden basisbehoeften zijn voor iedereen,
zowel voor cliënten als voor medewerkers. In
2021 kwam er de ruimte om deze behoeften
weer meer recht te doen. Naar aanleiding van
het afgelopen jaar kunnen we constateren
dat het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie
gegroeid is. Reflecteren in teams is meer
onderdeel geworden in het dagelijks werk.
Het draagt bij aan openheid, veiligheid en een
prettige werksfeer. Wel of niet vaccineren
tegen corona was in 2021 een thema van veel
Morele Beraden. Het werd besproken zowel
vanuit het perspectief van de cliënt als van
de medewerker. Veel aandacht is in 2020
en 2021 besteed aan het samen leren en
registreren van ongewenste gebeurtenissen in
de zorgverlening. Dit heeft geleid tot een daling
van incidenten met 23% in vergelijking met het
jaar 2020.

Sprank heeft voor 2022 de volgende
aandachts- en verbeterpunten geformuleerd:
Zorgplan
Eind 2021 stonden de ecd-meters tussen
de 75-94%. De volledigheid van het ecd en
een kwalitatief helder zorgplan blijft een
aandachtspunt voor 2022. Vanuit locaties
kwam regelmatig het signaal dat begeleiders
het werken in het ecd als complex ervaren.
Daarnaast gaven verwanten in de interne
audits en het cliënttevredenheidsonderzoek
aan dat het zorgplan te uitgebreid is en dat
niet alle informatie relevant is. In 2021 is
een evaluatie en analyse van het zorgplan
uitgevoerd. Het onderzoek was gericht op de
toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid
van het ecd en het zorgplan. Het onderzoek
heeft ertoe geleid een aantal kortetermijndoelen
in gang te zetten. Het betreft een nieuw
format van het zorgplan, registratie van
een beperkter aantal cliëntrisico’s en enkele
technische verbeterpunten. Realisatie is
gepland in het tweede kwartaal van 2022. Het
oppakken van een aantal verderstrekkende
inrichtingsvraagstukken van het ecd is gepland
vanaf 2023.
Samenwerking in de Driehoek
In de gehandicaptenzorg is een belangrijke rol
weggelegd voor de verwanten. Zij kennen de
cliënt vaak beter dan wie dan ook en dragen
met hun liefde en ervaring een belangrijke
steen bij aan hoe de zorg concreet ingevuld
wordt. Verwanten maken nadrukkelijk deel
uit van de zorgvisie van Sprank, door middel
van de gehanteerde begeleidingsmethodiek
Driehoekskunde.
Ruim 92% van de verwanten gaf in het
cliënttevredenheidsonderzoek van juni 2021
aan dat zij tevreden zijn over de samenwerking
in de Driehoek. Anno 2021 zien we in
toenemende mate dat er in de Driehoek sprake
kan zijn van (ogenschijnlijk) tegengestelde
belangen of verschil in visie op wat goede
zorg is. Het is daarom belangrijk dat er balans
is tussen relationele verbinding zoeken en
professionele positie innemen. Dat evenwicht
ontstaat lang niet altijd vanzelf, maar vraagt
onderhoud. Als organisatie willen we daar
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door middel van scholing en reflectie werk van
maken, omdat een goede verstandhouding met
verwanten altijd het welzijn van de cliënt dient.
Deskundigheidsbevordering
De lijn die Sprank de afgelopen jaren
heeft ingezet rondom scholing en
deskundigheidsbevordering blijven we
doorzetten. De focus ligt in 2022 op het verder
professionaliseren van de verpleegkundige
zorg door het structureel aanbieden van
verpleegkundige scholing, klinische lessen
en aandacht voor preventieve en palliatieve
zorg. Ook zien we de complexiteit in
zorgvragen toenemen en krijgen de teams
onder andere van de gedragsdeskundigen
training op psychosociale thema’s en
psychiatrie (zoals hechtings-, verslavingsen borderlineproblematiek).
Een belangrijk onderwerp voor de komende
jaren is ook de begeleiding van cliënten bij hun
seksuele ontwikkeling, met aandacht voor hun
grenzen en weerbaarheid. Hier willen we de
medewerkers de komende jaren in scholen en
trainen.
Gezond en vitaal werken
In het jaar 2021 was er sprake van een hoog
ziekteverzuim dat niet alleen te wijten was aan
de intense coronaperiode. Het verzuimcijfer van
Sprank over 2021 is 8,1%, wat hoger is dan het
branchegemiddelde van 7,3%.
We zijn ons er bij Sprank van bewust dat
werk en privé twee kanten van dezelfde
levensmedaille zijn. Daarom willen we
medewerkers faciliteren daar een goede balans
in te houden. We maken daarom bewust werk
van hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
De thema’s gezondheid, competenties, normen
en waarden en werkomstandigheden krijgen
daarbij in 2022 extra aandacht.
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8. Reflectie van raad van toezicht,
ondernemingsraad en cliëntenraad
Reflectie van de raad van toezicht

Reflectie van de ondernemingsraad

Reflectie van de cliëntenraad

Het kwaliteitsrapport wordt besproken
in aanwezigheid van Lara van Boggelen
(gedragsdeskundige) en Auke Jan Martens (senior
beleidsmedewerker Kwaliteit). Het doel van
het kwaliteitsrapport is om antwoord te geven
op vragen, voortkomend uit de zeven landelijk
vastgestelde thema’s in het kwaliteitskader: wat
gaat goed, wat kan beter en hoe gaan we dat
doen? Daardoor is het een goed middel om te
werken aan de verbetering van de zorg. Intern is
het een goede basis voor overleg.

1.	Geeft het rapport voldoende inzicht?
Het is een mooi en herkenbaar rapport.

Het kwaliteitsrapport is door de cliëntenraad (in
het vervolg cr) uitvoerig besproken. Met heel
veel waardering! Aan de hand van drie vragen
reflecteert de cr op het rapport:

Het kwaliteitsrapport beslaat de tijdsperiode
januari t/m december 2021. Het is een
voortgangsrapportage over de doelen die
we gesteld hebben voor 2021 en geeft de
speerpunten voor 2022 weer. We illustreren een
en ander met ‘echte verhalen’, die in de praktijk
laten zien waar de zorg van Sprank voor staat. De
vraagstelling aan de raad van toezicht is: 1) Geeft
het rapport voldoende inzicht? 2) Waar is de raad
van toezicht van onder de indruk? en 3) Deelt de
raad van toezicht de conclusies en geprioriteerde
ontwikkelkansen?
Bespreking:
•	
Rvt-lid en tevens voorzitter van de commissie
Kwaliteit en Veiligheid Hilda van den
Oosterkamp geeft aan: In het vooroverleg is
het kwaliteitsrapport ook besproken en dat
was goed. Hilda noemt het rapport leesbaar,
helder en duidelijk. Ook is duidelijk wat de
moeilijke zaken zijn: eigen regie en autonomie
van de cliënt. Fijn dat het stuk goed leesbaar is,
want dat maakt het operationaliseren naar de
medewerkers eenvoudiger.
	
Het reflectieve en lerende vermogen bij Sprank
wordt steeds beter; er wordt nog steeds in
bijgeleerd en dat is zichtbaar. De keuze voor
het aannemen van de beleidsmedewerker
Verpleegkundige zorg is goed onderbouwd.
Ook mooi om te lezen dat er steeds meer
aandacht is voor palliatieve zorg. De krapte
op de arbeidsmarkt had kunnen betekenen
dat Sprank inboet op kwaliteit, maar daarin is
Sprank juist vooruitgegaan.
•	Fijn om te zien dat dit ook weer terugkwam en
te zien/horen was op de Sprank-dagen.
•	
De raad van toezicht geeft aan het belangrijk te
vinden op bezoek te gaan bij de locaties.
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2.	Waar is de raad van onder de indruk?
De ecd-percentages zijn ondanks de
coronapandemie mooi hoog gebleven. De
ondernemingsraad is onder de indruk van de
flexibiliteit van de teams.
3.	Deelt de raad de conclusies en
geprioriteerde ontwikkelkansen?
•	
De ondernemingsraad zou graag zien dat het
ctv zich meer profileert. Het is op de locaties
vaak onbekend dat ze het ctv kunnen
raadplegen. Een voorbeeld is dat in de
weekenden nu regelmatig de huisartsenpost
wordt gebeld, terwijl ook het ctv benaderd
kan worden.
•	
Mooi dat gestuurd wordt op het aanpassen
van het ecd voor wat betreft minder
regelgeving en het verlagen van de
werkdruk.
•	
Het ontwikkelmaatje hoeft niet alleen van
een andere locatie te komen. Dit kan ook heel
goed een collega van de eigen locatie zijn.

1.	Geeft het rapport voldoende inzicht?
Naar de mening van de cr is goed inzichtelijk
gemaakt wat er in het jaar 2021 allemaal de
revue is gepasseerd. Het is mooi opgezet,
met aansprekende verhalen van cliënten
en begeleiders ertussendoor. Dat geeft
een mooi geheel en maakt het lezen ook
gemakkelijker. Alles komt goed helder naar
voren. De cr denkt dan aan de verschillende
aandachts- en verbeterpunten.
De cr gaat altijd na of de cliënten en de
verwanten goed aan bod komen en dat is
het geval. De medezeggenschap die via
de nieuwe Wmcz ook binnen Sprank is
ingevoerd, is in volle ontwikkeling. De cr is
van mening dat daar een tandje hoger moet
worden ingezet. Medezeggenschap is het
leven van de cliënt!
De externe en interne audits geven ook
een goed beeld van wat er speelt en wat er
beter kan. De cr wil het vrijwilligersbeleid
nog apart noemen. Het is een belangrijk
onderdeel binnen Sprank en dat informele
netwerk staat wel onder druk. Dus leg de
vrijwilligers in de watten en blijf goed met
hen communiceren.
2.	Waar is de cr van onder de indruk?
Kort samengevat: over veel dingen!
Uitgewerkt noemt de cr het volgende: Dat
in coronatijd zulke grote prestaties zijn
geleverd, daarvan is de cr onder de indruk.
Ondanks het hoge ziekteverzuim door de
corona. En dat de medewerkers (op kantoor
en op de locaties) zo tevreden zijn over
hun werk. Het heeft voor Sprank de titel
‘Beste Werkgever in de gehandicaptenzorg’
opgeleverd en daar is de cr best trots op!
De cr is ook trots op de aparte bijlage voor
de cliënten. In eenvoudiger taal wordt het
hele proces goed beschreven. Voor iedereen
is het handig dit overzicht te lezen! En ten
slotte: nadat een geestelijk verzorger is
aangetrokken, is er ook veel gedaan om de

christelijke identiteit nog beter te doen leven
binnen de organisatie. En vooral voor de
cliënten. De levensboom, de troostdoos en
de schatkist wil de cr hierbij apart noemen.
3.	Deelt de cr de conclusies en geprioriteerde
ontwikkelkansen?
In het laatste hoofdstuk staat wat Sprank nu
wil gaan doen om een nog betere werkgever
en zorgorganisatie te worden. Dat laatste
hoofdstuk vindt de cr wel wat summier.
Wat de cr betreft zijn de aandachts- en
verbeterpunten zaken die concreter
gemaakt konden worden. En dat dan ook
aangegeven wordt hoe en wanneer een
en ander uitgevoerd gaat worden. Aan de
andere kant vindt de cr de genoemde punten
(zorgplan, samenwerking in de Driehoek,
deskundigheidsbevordering en gezond en
vitaal werken) wel de kern van het werken
bij Sprank. Al zal dat wel concreet gemaakt
moeten worden.
4.	 Conclusie
De cr neemt met voldoening kennis van
dit kwaliteitsrapport, feliciteert Sprank
met het behaalde resultaat en spreekt de
wens uit dat Sprank ook in de toekomst de
beste werkgever in de gehandicaptenzorg
mag blijven! Onder het motto: ‘Jij bent van
betekenis!’ Dat geloven wij bij Sprank.
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Bijlage 1
Schets van Sprank
per dag intensieve begeleiding. Sprank zorgt,
ondersteunt en begeleidt in 20 gemeenten in
Nederland op woon- en dagbestedingslocaties.
Dat doen we samen met familie en andere
mensen die bij de cliënten horen. Sprank werkt
samen met 643 vrijwilligers.

Sprank (KvK-nummer: 41188061) is een
christelijke zorgorganisatie en begeleidt ruim
500 cliënten met een (licht) verstandelijke en/
of lichamelijke beperking en autisme. Sprank
is HKZ-gecertificeerd en levert zorg op maat
in kleinschalige woonvoorzieningen, van een
paar uur ondersteuning in de week tot 24 uur

Overzicht van het aantal medewerkers & verzuim

2021

2020

2019

2018

Per 31 december

2021

2020

2019

2018

Wonen

451

436

437

406

Aantal medewerkers

736

739

681

644

Logeren

2

1

3

4

Aantal medewerkers FTE

407

405

380

343

Dagbesteding

159

134

114

100

Ziekteverzuim

8,1%

8,4%

5,6%

6,1%

Ambulante zorg

16

54

65

80

Personeelsverloop
(uitstroom medewerkers)

15,7%
(116
medewerkers)

13,5%
(92
medewerkers)

16,3%
(100
medewerkers)

Personeelsverloop
(instroom medewerkers)

14,5%
(107
medewerkers)

21,6%
(147
medewerkers)

22%
(142
medewerkers)

2021

2020

2019

2018

643

650

659

677

Overzicht van het aantal cliënten Wlz, Wmo en onderaanneming.

503 cliënten (31-12-2021)

Wlz

Wmo

Wonen (incl. VPT-intern,
PGB) met bed

441

10

Dagbesteding van Sprank

Onderaanneming

Stage

Totaal
Overzicht van het aantal vrijwilligers

151

451

6

2

159
Aantal vrijwilligers

64

Logeren

2

2

Ambulant
(incl. VPT en extern)

10

5

Volledig in zorg via
onderaanneming

0

8

1

16

8
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Bijlage 2 Tabel meldingen
incidenten cliënten
Incidenten

Totaal in jaar
2020

Totaal in jaar
2021

Verschil
in aantal

Verschil
in %

Agressie*

1111

816

-295

-27

Gedragsproblemen

548

421

-127

-23

Subtotaal gedragsmatig

1659

1237

-422

-25

Andere medicatiefout

98

107

9

9

Medicatie vergeten

370

79

-291

-79

Medicatieveiligheid

149

328

179

120

Overige

194

114

-80

-41

Paraaf vergeten

115

100

-15

-13

Subtotaal medicatie

926

728

-198

-21

Valincident

179

187

8

4

Epilepsie

35

0

-35

-100

Weglopen

40

38

-2

-5

Ongewenste intimiteiten

25

14

-11

-44

Seksualiteit

22

8

-14

-64

Verslikking / verstikking

16

20

4

25

Vervoer / verkeersdeelname

1

3

2

200

Hulpmiddel (onjuist gebruik
defect)

20

15

-5

-25

Vermissing

10

4

-6

-60

Vuur- / hitte-incidenten

14

13

-1

-7

Afzonderen

2

1

-1

-50

Middelengebruik

1

1

0

0

2950

2269

-681

-23

Totaal

* Agressie cliënten onderling, 2020: 195; 2021: 174 (afkomstig uit de categorie ‘Agressie’)
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Waarom dit verslag?

Cliëntversie
Anne Westerduin

Hoe goed
was de zorg die
Sprank in 2021
aan jou
heeft gegeven?

de Jong

Betekenisvol leven

In Nederland werken

Bij Sprank leven, wonen en werken

alle zorgaanbieders met

we vanuit de liefde van God.

een lijst van afspraken

Vanuit Gods liefde zorgen wij voor elkaar.

over wat goede zorg is.

Dit doen we samen met je familie, vrienden

Goede zorg voor jou,

en vrijwilligers. Jij mag rekenen op een veilig

voor de mensen die bij

thuis. Wat we beloven, moeten we ook doen.

Sprank werken, jouw

familie en de vrijwilligers.
In dit verslag staat hoe goed Sprank zorg

Corona

heeft gegeven in 2021. Hiermee kan de

Ook in 2021 was corona nog niet weg.

bestuurder van Sprank (Anne Westerduin)

Als je dat wilde, kon je een vaccinatie krijgen.

aan iedereen laten zien waar we trots op zijn

Veel begeleiders en andere mensen namen

en blij van worden. Elk jaar maakt Sprank een

dit. Hierdoor werden er minder mensen erg

nieuw verslag. We noemen ook wat beter kan.

ziek in Nederland.

En hoe we hieraan gaan werken.

Er waren ook vervelende maatregelen, zoals
mondkapjes, avondklok en een lockdown.

Hoe is dit verslag gemaakt?

Vaak konden jullie naar het werk. Soms moest

Sprank heeft aan

anders ziek was of omdat de school

verschillende mensen

of het werk dicht was.

gevraagd hoe Sprank

De persconferenties waren heel

voor jullie zorgt.

belangrijk; wat mag er wel en wat

Bijvoorbeeld

mag er niet?

je thuisblijven, omdat er iemand

aan jullie familie, begeleiders en andere
medewerkers. Jullie hebben zelf ook een
tevredenheidsonderzoek ingevuld in 2021,
samen met je cliëntgroep-ondersteuner. Al
deze informatie is gebruikt voor dit verslag.

Het doel van onze zorg
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 jij ervaart…
• ik leef met God;

Kwaliteitsrapport in gewone taal
maart 2022
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• ik voel me thuis;
• ik doe mee;
• ik ben van betekenis.
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Wat is belangrijk voor
goede zorg?

4	Jouw veiligheid

1 Jouw zorgplan

op de woning. Meer bewoners

In het zorgplan staat wat voor

hebben medische zorg nodig.

jou belangrijk is. Dit plan

Daar komt meer aandacht voor.

stellen we samen op. 1 keer per

De begeleiders kunnen dan goed voor

jaar is er een gesprek om te

jullie blijven zorgen.

kijken of alles nog klopt.

Het goed uitdelen van medicijnen is ook

Al deze afspraken staan ook in de computer.

heel belangrijk!

Bewoners zijn blij met
de veilige, christelijke sfeer
Eindfoto welke

In het elektronische cliëntendossier (ecd).
Een aantal van jullie kan meelezen wat de

5 Jouw begeleiders

begeleiding opschrijft, en soms kan je familie

Sprank heeft aandacht voor de medewerkers.

dit ook lezen.

Zij doen belangrijk werk. Als zij gezond en

Dit heet het cliëntportaal.

tevreden zijn, kunnen zij goed
voor jou zorgen.

2	Jouw mening

De begeleiders vertelden dat

In het bewonersoverleg kun je meepraten

ze het erg fijn vinden om voor

over wat er op de woning gebeurt. Ook is

Sprank te werken.

jouw mening belangrijk bij de afspraken
die in het zorgplan staan.
In de cliëntenraad wordt er met de
bestuurder overlegd wat er

'Heb geen
verbeteringen,
voel me op mijn
gemak in mijn huis'

binnen Sprank gebeurt.
Op sommige woningen is een
lokale cliëntenraad gestart. Dit
is een overleg met begeleiding,
familie en bewoners van
jouw woning.
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in 2022?
•	
Goed luisteren en nadenken met

elkaar over wat belangrijk is

goed voor deze bewoner en de familie

voor jullie.

te zorgen.

•	
Het zorgplan op de computer

•	
Aandacht voor de begeleiders.

3 Jij, je familie en je begeleider

gemakkelijker maken voor de begeleiding

Voor de gezondheid en de

Bij Sprank werken we als cliënt, familie en

en jullie familie.

werkomstandigheden.

cliënt

begeleiding samen in de Driehoek, met de

•	
Op alle locaties kunnen cliënten of

cliënt bovenaan. Dit vinden we erg belangrijk!

verwanten zorginformatie meelezen in het

Ook werken we samen met de kerk,

cliëntportaal. (Als ze dat willen en mogen.)

vrijwilligers, huisartsen en

•	
Dat Jezus in alles ons voorbeeld

blijft. Wat er ook gebeurt!

•	
Nog beter samenwerken tussen

andere organisaties.

begeleiding en jullie familie.

Door corona ging samenwerken op

•	
Twee keer per jaar komt de

een andere manier. We hadden meer

cliëntvertrouwenspersoon op jullie locatie.

contact via de computer en de telefoon.

professional,
vrijwilliger
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•	
En als een bewoner gaat sterven,

verwanten,
vrienden,
buurt, kerk

Daar kun je mee praten als je dat wilt.
•	
De begeleiders gaan meer leren over

het geven van medische zorg.
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