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Voor je ligt het meerjarenbeleid van 
Stichting Sprank (hierna te noemen 
Sprank) voor de periode 2022-2026. In dit 
meerjarenbeleidsplan staan de belangrijkste 
ontwikkelingen, uitdagingen en ambities van 
Sprank voor de periode vanaf 2022 tot 2026. 

Hiermee sluiten we het meerjarenbeleidsplan 
2018-2022 ‘Meer dan het gewone’ af. We 
hebben de afgelopen vier jaar gewerkt onder 
het motto dat we in dienst van Sprank meer 
willen doen dan gewoon ons werk. De Bergrede 
van Jezus inspireert ons niet in harder werken, 
maar anders werken: wat doet er echt toe 
voor deze cliënt, deze verwant of collega? 
In de praktijk hebben we daar talloze mooie 
voorbeelden van gezien, waarbij er meer 
gedaan werd dan verwacht mag worden: een 
cliënt die tot het laatst toe verzorgd werd 
zodat zij niet overleed op een ‘vreemde’ plek, 
maar gewoon thuis bij Sprank. Een feestmaal 
koken voor een cliënt die eindelijk zijn kamer 
mocht verlaten na tien dagen quarantaine. Een 
medewerker die met pensioen is gegaan en 
zich bereid verklaart het mentoraat voor een 
cliënt zonder verwanten op zich te nemen. Een 
kaartje aan verwanten een jaar na het overlijden 
van een cliënt: ‘wij missen hem ook nog steeds.’ 
Natuurlijk gaan we hier na 2021 mee door! 

Tegelijkertijd zien we dat het tijd is voor nieuwe 
accenten. De impact van het coronavirus 
had niemand voorzien en heeft duidelijk 
geïllustreerd dat we in een tijd terecht zijn 
gekomen waarin we moeten leren omgaan 
met onzekerheden. De klimaatcrisis, de 
groeiende tweedeling in de samenleving 
en een versplinterd politiek bestel zijn daar 
voorbeelden van. Ze hebben gemeen dat ze ook 
van invloed zijn op de zorg. Medewerkers van 
de toekomst moeten in staat gesteld worden om 
met onzekerheden te leven en hun werk goed 
te kunnen doen. De zorg voor onze cliënten is 
namelijk afhankelijk van goed gekwalificeerd 
personeel. Van mensen die ervaren dat ze van 
betekenis kunnen zijn, enerzijds door wie ze zijn 
en anderzijds door wat ze aan vaardigheden 
hebben. Medewerkers die bereid zijn om zich 
te blijven ontwikkelen om competent te zijn 
voor de zorg die er anno nu en in de toekomst 
geboden dient te worden.

Centraal in het meerjarenbeleid staat de 
vraag hoe we goede zorg bij Sprank kunnen 
waarborgen, gelet op de uitdagingen die de 
komende periode op ons afkomen. Op basis van 
onze missie en zorgvisie, de huidige stand van 
zaken, de uitdagingen in 2022 en daarna en de 
analyses (SWOT) willen we de komende jaren:

1.  Zorg leveren die aansluit bij de individuele 
cliënt 

2.  Streven naar stabiele locaties
3.  Samen werken aan een sprankelende 

bedrijfscultuur en bedrijfsvoering
4.   Betrokken zijn op onze omgeving 

(stakeholders en samenleving).

1.1  Opbouw 

Het meerjarenbeleid 2022-2026 van Sprank 
staat niet op zichzelf. In de eerste plaats bouwt 
het voort op het vorige meerjarenbeleid. 
In hoofdstuk 9 is de relevante inhoud 
van het meerjarenbeleid 2018-2022 als 
achtergrondinformatie opgenomen. In de 
tweede plaats raakt dit meerjarenbeleid aan 
de zorg in Nederland in het algemeen en aan 
de gehandicaptenzorg in het bijzonder. Om 
die reden starten we in hoofdstuk 2 met een 
korte uiteenzetting van de stand van zaken 
van de zorg in Nederland. Deze spitsen we 
vervolgens toe op de gehandicaptenzorg. Als 
zorgorganisatie zijn we namelijk ook afhankelijk 
van de keuzes die er in Den Haag gemaakt 
worden. We beseffen dat het op dit punt lastig 
vooruitkijken is omdat (de financiering van) de 
zorg onder druk staat. Het is mogelijk dat dit 
meerjarenbeleid op basis daarvan in de loop 
van de tijd zal moeten worden aangevuld of 
bijgesteld. 

In hoofdstuk 3 maken we de stap naar  
onze eigen zorgorganisatie. Waar staan we  
nu in 2021?

Hoofdstuk 4 zoomt in op de (herijkte) zorgvisie 
van Sprank en het identiteitsdocument dat 
daaraan ten grondslag ligt. 

 1. Inleiding 

In hoofdstuk 5 leggen we de meetlat langs 
de realiteit: de SWOT-analyse is op basis van 
integrale gesprekken zorgvuldig tot stand 
gekomen en draagt bij aan een concrete 
inschatting van de kansen en bedreigingen voor 
Sprank als zorgorganisatie richting 2026. 

Hoofdstuk 6 is de visie van de bestuurder: in 
welke richting zou Sprank kunnen varen met 
alles wat de organisatie aan boord heeft en wat 
van waarde is? 

In hoofdstuk 7 definiëren we de verschillende 
doelen die we als Sprank voor de komende vier 
jaar voor ogen hebben. 

Hoofdstuk 8 is een ‘tot slot’ waarbij we op basis 
van ons motto ‘Geloof in beweging’ een pas op 
de plaats maken. Het is aan ons mensen om ons 
in te spannen en het beste van onszelf te geven. 
Tegelijkertijd weten we ons voor de zegen 
op het werk afhankelijk van meer dan onze 
werklust en goede bedoelingen. 

In hoofdstuk 9 staan de afkortingen en 
verwijzingen. 

In dit meerjarenbeleidsplan worden de 
woorden ‘bewoner’ en ‘cliënt’ beide gebruikt, al 
naargelang dit in de tekst passend is. 
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2.  De gehandicaptenzorg:  
wat zijn de uitdagingen in 2021?

 2.1  De stand van zaken rond  
de zorg in Nederland

Nederland heeft een goede gezondheidszorg, 
maar de houdbaarheid daarvan staat steeds 
meer onder druk. De toenemende zorgvraag 
enerzijds en de schaarste aan personeel en 
middelen anderzijds zorgen ervoor dat we onze 
zorg niet op het huidige niveau kunnen houden, 
zo stelt het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) in een actuele 
discussienota Zorg voor de toekomst1. Zorg 
dient van kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar 
te zijn. Zonder passende maatregelen zullen 
we op deze drie publieke doelen van de zorg 
moeten inleveren. Vergaande aanpassingen in 
het pakket en verhogingen van eigen betalingen 
zijn dan onvermijdelijk. Dat zal gevolgen 
hebben voor de solidariteit in de zorg, waarvan 
de meest kwetsbaren de dupe kunnen worden. 
Er wordt om die reden ook wel gezegd dat het 
huidige systeemdenken failliet is2. Zorgkosten 
groeien, administratieve lasten zijn hoog en 
de schotten tussen de verschillende domeinen 
als zorg en wonen veroorzaken problemen. 
Dit maakt maatwerk bieden aan cliënten die 
op meerdere domeinen zorg behoeven lastig. 

De oplossingsrichting dient volgens VWS te 
worden gezocht in het toekomstbestendig 
maken van de zorg, waarin we met minder 
middelen en mensen het werk moeten doen. 
Hoe dat eruit zou kunnen zien, heeft VWS in 
drie onderstaande thema’s verwoord: 

• Preventie & Gezondheid 
De huidige focus op ziekte en zorg moet verlegd 
worden naar het bevorderen van gezondheid 
en welbevinden. Niet ‘de patiënt’ maar ‘de 
mens’ staat centraal en hoe hij of zij invulling 
wil geven aan zijn of haar leven. Dat betekent 
dat er meer ruimte in onze gezondheidszorg 
gecreëerd moet worden voor preventie, leefstijl 
en eigen regie. Deze preventie betekent ook 
een krachtige investering in de sociale basis 
en inzetten op een vroegtijdige aanpak van de 
sociale problematiek. 

• Organisatie & Regie 
De zorg is nu zodanig complex georganiseerd, 
dat de kans groot is dat mensen niet altijd de 
hulp krijgen die ze nodig hebben. Om ervoor 
te zorgen dat het zorgaanbod beter aansluit en 
de efficiëntie, ofwel doelmatigheid, van de zorg 
vergroot wordt, zijn verdergaande afspraken 

nodig over het voorkomen, verplaatsen en 
vervangen van zorg. Dat vergt een intensievere 
samenwerking tussen alle betrokken partijen 
in de regio en over de grenzen van traditionele 
domeinen heen. 

• Vernieuwing & Werkplezier 
Vernieuwing is essentieel om de uitdagingen 
die op ons afkomen aan te kunnen. Innovatie via 
eHealth kan bijvoorbeeld helpen om zorg meer 
persoonlijk en dichter bij huis of thuis te kunnen 
blijven verlenen. Vernieuwing in de manier 
van werken is ook nodig om professionals 
meer ruimte te geven en hun werkplezier 
te bevorderen, zodat werken in de zorg 
aantrekkelijker wordt. Om zorgverleners tot 
maatwerk in staat te stellen, is meer aandacht 
nodig voor passende zorg, uitkomstgerichte 
zorg (zorg met de gewenste uitkomst voor 
ogen) en elektronische gegevensuitwisseling.

2.2 De gehandicaptenzorg

Welke effecten bovenstaande ontwikkelingen 
hebben, verschilt per zorgdomein. Voor de 
gehandicaptenzorg zijn ze hieronder in kaart 
gebracht. Daarvoor maken we gebruik van 
het eigen onderzoek in het kader van het 
aanscherpen van het doelgroepenbeleid. En 
ook van de onderzoeksresultaten vanuit de 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) die de belangen van organisaties in de 
Gehandicaptenzorg behartigt. De VGN heeft 
de afgelopen jaren het voortouw genomen 
om tot een gedragen visie op de zorg in 
2030 te komen. Als Sprank waren we hier 
ook bij betrokken. De breed gedeelde wens 
voor de toekomst van en voor mensen met 
een beperking stond daarbij centraal: dat 
ieder mens gewoon mee mag doen en een 
betekenisvol leven heeft. Voor deze paragraaf 
hebben we de genoemde thema’s van VWS 
aangehouden en doorvertaald naar de 
gehandicaptenzorg:

• Preventie & Gezondheid 
De vragen van mensen met een beperking en 
hun directe netwerk veranderen, omdat de 
maatschappij verandert. Daar waar de mens in 
plaats van de patiënt centraal dient te staan in 

de zorg, concludeert de gehandicaptenzorg dat 
de kloof groeit tussen mensen die wel en niet 
kunnen meedoen in de maatschappij. Het totaal 
aantal mensen met een indicatie voor zorg voor 
verstandelijk beperkten en zwakbegaafden 
neemt toe. Dat leidt tot een sterke instroom 
in de langdurige gehandicaptenzorg van 
mensen met een verstandelijke beperking 
met gedragsproblematiek. Er lijkt ook steeds 
minder tolerantie te zijn in de maatschappij 
voor mensen die ‘anders’ zijn. Ondanks nieuwe 
wetten die inclusie dienen te bevorderen, 
worden oplossingen toch nog vaak gezocht in 
professionele hulp of specifieke voorzieningen, 
die uitsluiting in stand houden. Daarmee groeit 
de kansenongelijkheid. Voor mensen met een 
licht verstandelijke beperking (lvb) is meedoen 
ingewikkeld. Het aantal mensen met een lvb dat 
het zonder professionele ondersteuning niet 
redt, neemt daarom toe. 

• Organisatie & Regie 
De vragen van mensen met een beperking 
worden complexer. Aan veel mensen met 
complexe of intensieve zorgvragen wil de 
gehandicaptenzorg passende ondersteuning 
bieden. Dat is onze kracht. Maar toch lukt het 
lang niet altijd om een passende plek te vinden 
voor mensen die intensieve specialistische 
zorg nodig hebben. Samenwerking met andere 
(zorg)branches is nodig. 
 
• Vernieuwing & Werkplezier 
Er is een groeiend tekort aan medewerkers in 
de zorg. Wanneer we zorg blijven bieden zoals 
dit nu gebeurt, zal dit zo blijven. Dit maakt de 
gehandicaptenzorg kwetsbaar. Op sommige 
vlakken zien we dat de gehandicaptenzorg 
zichtbaarder wordt. De zichtbaarheid van 
mensen met een beperking in het alledaagse 
leven, van het werk van professionals in de 
gehandicaptenzorg én de zichtbaarheid van de 
gehandicaptensector in het publieke en politieke 
debat, neemt langzaam toe. De veelzijdigheid 
van het werken in de gehandicaptenzorg is 
echter nog relatief onbekend. Daarnaast zien 
we ook dat technologische ontwikkelingen 
snel gaan en dat daarmee ook de rol van de 
professionals in de gehandicaptenzorg aan 
verandering onderhevig is. 

1 Rijksoverheid.nl/publicaties Discussienota plus verslag Toekomst van de zorg, geraadpleegd 10-2021
2 VGN, visie op de gehandicaptenzorg in 2030
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3.  Stichting Sprank: waar staan we in 2021?

In 2021 hebben we het meerjarenbeleidsplan 
voltooid door ons te richten op het afronden van 
en reflecteren op de afgelopen beleidsperiode 
2018-2022. 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 ook op het meenemen van 
de lessen 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 medewerkers. In 2021 
kwam er de ruimte om deze behoeften weer 
meer recht te doen. Teams konden weer live 

met elkaar vergaderen. Verwanten en bewoners 
konden weer samen koffiedrinken in de 
woonkamer. In de context van de samenleving 
konden we weer live kerkdiensten bezoeken en 
familiebijeenkomsten bijwonen. 
In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe Sprank 
er nu in 2021 voor staat. Er is de afgelopen 
beleidsperiode hard gewerkt aan het op 
orde brengen van de basis. En in de externe 
HKZ-audit3 is bevestigd dat Sprank haar 
kwaliteitsmanagementsysteem op orde 
heeft. De doelen die we ons gesteld hadden 
in het vorige beleidsplan hebben we vrijwel 
allemaal ten uitvoer gebracht. In de volgende 
paragrafen beschrijven we de status quo van 
de organisatie, om op die manier de startpositie 
van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022-
2026 helder te schetsen. 

3.1 De locaties

Sprank heeft in 2021 33 locaties. Hiervan 
zijn 31 woonlocaties, waaronder sinds 1 april 
2021 ook de zorglocatie ‘t Skûtsje in Drachten. 
Binnen deze woonlocaties levert Sprank zorg 
voor 66 woongroepen. Sprank heeft vier 
dagbestedingen: in Bedum, Bergschenhoek, 
Middelstum en Hardenberg. Daarnaast zijn 
in de afgelopen jaren de mogelijkheden tot 
dagbesteding uitgebreid. Op het moment 
zijn er 11 dagbestedingsgroepen, waaronder 
huiskamerprojecten voor cliënten. Dit is een 
mooie toevoeging aan de woonzorg die Sprank 
al bood. Er staan op het moment van schrijven 
twee mogelijk nieuwe dagbestedingslocaties 
op stapel: Bunschoten en Bergschenhoek. Deze 
twee trajecten zitten in de voorbereidende fase. 

Twee panden zijn in eigendom van Sprank: 
Vlasakkerstaete, een woonlocatie in 
Hardenberg voor veertig bewoners en Fraam, 
een boerderij in Middelstum waar eigen 
dagbesteding plaatsvindt. De overige panden 
waar Sprank zorg levert zijn huurpanden en 
eigendom van woningbouwcorporaties, de 
bewoners zelf of van een externe investeerder. 
Sprank treedt in de regel op als hoofdhuurder 
en draagt de aansprakelijkheid voor het risico 
op leegstand. Voor vier huurpanden in Assen, 
Hoogeveen en Ommen is Sprank zich aan 
het oriënteren op herhuisvesting. Sprank 
is momenteel in Middelstum (Fraam) en 
Hoogeveen aan het herbouwen. 
In het vorige meerjarenbeleidsplan had de 
organisatie de wens meegenomen om op zoek 
te gaan naar de ‘witte plekken’, plaatsen waar 
gehandicaptenzorg als die van Sprank nog niet 
aangeboden wordt. In de praktijk is de keuze 
gemaakt om als Sprank zich daar te vestigen 
waar de vraag tot zorg, onderbouwd met 
potentiële cliënten, aan Sprank gesteld wordt. 
Dit heeft tot de volgende resultaten geleid: in 
2021 zijn er op die basis 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 gebouwd 

(BENG) worden. Daarnaast zijn er in 2021 nog 
twee nieuwe ouderinitiatieven aangemeld die 
doorgelicht worden op haalbaarheid. 

Het hoofdkantoor van Sprank staat nog 
steeds in Zwolle. Er was in het vorige 
meerjarenbeleidsplan sprake van het 
voornemen om te verhuizen naar een groter 
pand in de omgeving van Zwolle. Vooralsnog is 
daarvan afgezien. Het verplichte thuiswerken 
tijdens corona maakt dat het huidige pand met 
wat aanpassingen qua indeling van de ruimte, 
voldoet aan hybride werken. Hierbij werken 
de medewerkers deels thuis en deels op 
kantoor, waardoor de beschikbare ruimtes 
goed benut worden. 

3.2 De zorgvragers 

Sprank biedt zorg aan mensen met een 
verstandelijke beperking en heeft de 
afgelopen jaren focus aangebracht binnen 
een aanvankelijk breed doelgroepenbeleid. 
Ruim vijfhonderd cliënten maken nu vanuit 
Wlz en Wmo4 gebruik van de zorgverlening 
van Sprank. Verreweg de meeste cliënten 
hebben een plek gevonden in de kleinschalige 
woonvoorzieningen. In 2020-2021 is Wmo 
Ambulant zorgvuldig afgebouwd. Want niet 
alleen bleek het moeilijk om op landelijk niveau 
de kwaliteit van de ambulante dienstverlening 
te borgen, ook was deze zorg niet rendabel 
vorm te geven. 
De gemiddelde leeftijd waarop mensen bij 
Sprank komen wonen is in de loop der jaren 
gedaald. Gemiddeld verblijven mensen 30 
jaar bij Sprank. Ze brengen dus meerdere 
levensfasen door op de locatie(s). Dat vraagt 
een passende visie op levensbestendig wonen, 
met name nu bewoners steeds ouder worden. 
Het aandeel 50-plussers zal de komende 
jaren stijgen naar ongeveer de helft (of zal 
stijgen van 24% naar 46% van het totale aantal 
wooncliënten). Gemiddeld overleden er de 
afgelopen beleidsperiode vier mensen per jaar. 
Dit zijn zowel voor bewoners als medewerkers 
ingrijpende momenten. Ook palliatieve zorg 
is tegenwoordig steeds meer in beeld. We 
hebben er om die reden voor gekozen de 
komende jaren meer deskundigheid op te 

3 Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Bij een audit wordt gecontroleerd of Sprank voldoet aan de normen HKZ. 4  Wlz en Wmo: Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Zwolle Dalfsen

Ommen

Hoogeveen

Berkel en Rodenrĳs

Bergschenhoek Groot Ammers

Amersfoort
Putten

Bunschoten

Hardenberg

Stadskanaal

Zuidhorn
Buitenpost

IJsselmuiden

Roden
Haren

Assen

Drachten

Sappermeer

Leens

Middelstum

Bedum
  wonen     

  herhuisvesting     

  
dagbesteding

nieuwbouw
Drachten (2023)
Buitenpost (2023/2024) 
IJsselmuiden (2023/2024)
Groot Ammers (2022/2023) 
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bouwen op het gebied van palliatieve zorg en 
rouwbegeleiding. 

Het cliënttevredenheidsonderzoek (cto) dat 
medio 2021 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 persoonlijk begeleiders, 
de ondersteuning en de levensbeschouwelijke 
identiteit worden zeer hoog gewaardeerd. 
Echter, 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 ondernemen. Het op het 
gemak voelen in de groep en de bekendheid 
van de vertrouwenspersoon is toegenomen in 
vergelijking met het vorige onderzoek. 

Cliënten worden geregistreerd op 
zorgzwaartepakket. 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, 
een ander deel is meer gebaat bij intensieve 
begeleiding. Op de wachtlijst staan veel 
aanmeldingen VG7 en VG8. Cliënten met deze 
zorgzwaarte zijn bij Sprank moeilijk plaatsbaar, 
omdat het veel aanpassingen vraagt ten 
aanzien van wonen en zorg. 

Nieuw zijn vanaf 1 januari 2021 de 
aanmeldingen met de indicatie ggz wonen. 
Voor deze cliënten, die hun leven lang 
intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) 
nodig hebben, is het moeilijk een geschikte 
plaats te vinden. Bewoners die bij Sprank 
woonden met een indicatie ‘Wmo beschermd 
wonen’ zijn dit jaar veelal (niet allemaal) 
overgegaan naar een indicatie ‘Wlz ggz 
wonen’. Bij aanmelding ggz wonen (1,2,3) is 
het maatwerk of er een passende plaats kan 
worden geboden. 

Inspraak van de cliënten blijft belangrijk. Ooit 
heeft Sprank met het oog op inspraak het 
bewonersoverleg ingevoerd, als onderdeel van 
de medezeggenschap. Daarmee liep Sprank 

voor op de Wmcz 2018, waar participatie ook 
een belangrijk uitgangspunt is. 
In 2021 hebben de locaties de gelegenheid 
gekregen om een lokale cliëntenraad op te 
richten, waarmee Sprank zich inspant om de 
Wmcz 20185 uit te voeren. Jaarlijks wordt de 
behoefte daaraan opnieuw gepeild bij locaties. 
Dat wordt gedaan omdat situaties kunnen 
veranderen en men steeds de gelegenheid 
krijgt hier opnieuw over na te denken. Cliënten 
en de verwanten hebben nu aangegeven er 
geen behoefte aan te hebben.
De raad van bestuur vindt het belangrijk om 
cliënten te spreken en te bevragen op specifieke 
onderwerpen. Vóór de coronapandemie is dit in 
gang gezet, tijdens deze periode is hier en daar 
individueel contact geweest. Er wordt continu 
naar mogelijkheden gezocht om cliënten ook 
te spreken wanneer dat tijdelijk fysiek niet 
mogelijk is.

3.3 De verwanten 

Mensen met een verstandelijke beperking zijn 
afhankelijk van hun omgeving. Idealiter hebben 
familie, vrienden en de plaatselijke kerk een 
actieve rol in het leven van de cliënten. Vooral 
verwanten hebben een heel belangrijke positie. 
De breed ingevoerde Driehoeksmethode 
van Chiel Egberts ziet de verwant als van 
grote invloed op het welzijn van cliënten. In 
de persoonsgerichte zorg moet er dus ruim 
aandacht zijn voor de verwanten met hun 
opvattingen over wat goed is voor de cliënt. Dit 
gebeurt onder andere in de zorgplanbespreking 
en door het elektronisch cliëntendossier (ecd). 
Via het cliëntportaal kunnen de cliënt en/of 
diens vertegenwoordiging het zorgdossiers 
thuis inzien. In overleg met de persoonlijk 
begeleider en de gedragsdeskundige is het 
meelezen van specifieke rapportage eveneens 
mogelijk. Ook biedt het cliëntportaal een veilige 
uitwisseling van (toestemmings-)formulieren 
en de mogelijkheid deze te ondertekenen.
Daarnaast worden facturen vanuit de financiële 
administratie en de zorgovereenkomst 
vanuit de cliëntenadministratie getoond en 
zijn er brochures en informatiedocumenten 
over Sprank in te vinden. Vanaf 2021 is het 
cliëntportaal gaandeweg ingevoerd; op circa 

65% van de locaties is dit inmiddels een feit.
Met de ouder wordende cliënt krijgt Sprank 
ook te maken met de ouder wordende verwant. 
Steeds meer ouders willen de formele zorg 
voor hun kind overdragen aan hun kinderen of 
externen, een mentor of bewindvoerder. Een 
mentor neemt – zoveel mogelijk samen met 
de cliënt – beslissingen op het persoonlijke 
vlak. Een bewindvoerder neemt beslissingen 
over financiën (geld en goederen). In sommige 
situaties heeft een cliënt een curator. Deze mag 
op beide terreinen beslissen. Het overdragen 
van de verantwoordelijkheid kan voor ouders 
een emotioneel proces zijn. Door de vergrijzing 
is het te verwachten dat een dergelijke 
overdracht de komende jaren veel vaker dan 
voorheen zal plaatsvinden. Dit betekent vanuit 
Sprank: investeren in nieuwe relaties met 
de plaatsvervangende verwant of externe 
professional.

3.4 De medewerkers

Bij Sprank werken circa 700 mensen. Het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto, 
2020) laat zien met hoeveel bevlogenheid 
voor de cliënt mensen bij Sprank werken. Het 
werken in de gehandicaptensector is veelal een 
bewuste keuze en dat zien we ook terug op de 
werkvloer. De bevlogenheid, betrokkenheid en 

tevredenheid zijn in vergelijking met het mto 
van 2018 op alle punten nog meer vergroot. 
Ze scoren alle ver boven de benchmark van de 
gehandicaptenzorg. Sprank is daarom niet voor 
niets uitgeroepen tot Beste Werkgever van 
2021 in de sector gehandicaptenzorg.

De raad van bestuur vindt het advies en/of 
de instemming van de ondernemingsraad op 
besluiten van groot belang. Hierbij wordt het 
medewerkersperspectief op de juiste wijze 
steeds weer onder de aandacht gebracht. 
Door in te zetten op een goede afspiegeling 
van de regio’s in de ondernemingsraad is de 
vertegenwoordiging van de werknemers ook 
goed geborgd. 
De medezeggenschap van de medewerkers 
zoekt ook steeds nieuwe vormen die passend 
zijn. Recent werd een flex-lid toegevoegd aan 
de ondernemingsraad. In deze hoedanigheid 
kan iemand kennismaken met het werk van de 
ondernemingsraad. 

Hoe blij we ook zijn met het predicaat Beste 
Werkgever in onze branche, met de huidige 
arbeidsmarktproblematiek vraagt het veel inzet 
om goede werknemers vast te houden. Ook is 
het niet gemakkelijk nieuwe medewerkers aan 
te trekken. Maar we werken daar hard aan en 
boeken ook resultaat: sinds 2018 heeft Sprank 
55 leerlingen aangenomen en intern opgeleid. 

5  Wmcz 2018: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Per 1 juli 2020 is de Wmcz gewijzigd. De cliëntenraden krijgen 
meer en zwaardere rechten. Verder introduceerde de Wmcz 2018 de mogelijkheid voor rechtstreekse inspraak door de cliënten.

De breed ingevoerde 
Driehoeksmethode 
benadrukt het belang 
van een goede basis in 
de driehoek cliënt-
ouders-zorgprofessional. 
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De eerste lichting is inmiddels al - met een 
vast contract - werkzaam als begeleider B of 
C. Dankzij een eigen invalpool hopen we ook 
minder krachten te moeten inhuren.

3.5 Het vrijwilligersnetwerk

Sprank is blij met haar grote aantal vrijwilligers. 
Circa 650 mensen zetten zich in voor de 
cliënten. Vijfenzeventig procent van onze 
vrijwilligers is nu 50 jaar of ouder en ruim 
20% is al 20 jaar of langer vrijwilliger. Zij zijn 
maatje van een cliënt (individuele vrijwilliger-
maatje), als vrijwilliger gekoppeld aan de 
locatie (collectieve vrijwilliger), vrijwilliger 
op oproepbasis of vrijwilliger voor praktische 
klussen. 
Het gaat grotendeels om vaste vrijwilligers. Zij 
zetten zich gemiddeld op jaarbasis voor meer 
dan 50 uur in ten dienste van de cliënt en/of de 
locatie. Daarnaast heeft bijna iedere locatie ook 
nog kerkelijke vrijwilligers. Zij halen en brengen 
de cliënt van en naar de kerk en/of zitten in de 
kerk naast de cliënt. 
Gezien de huidige ontwikkelingen in de 
zorg, waarbij het werk gedaan moet worden 
met minder mensen en minder geld, zijn 
vrijwilligers menselijk kapitaal dat gekoesterd 
moet worden. De vrijwilligerscoördinatoren 
van onze locaties vormen een zeer belangrijke 
schakel in de verbinding met deze vrijwilligers. 

3.6  De christelijke/kerkelijke context

Sprank kenmerkt zich door een sterke 
christelijke identiteit. De diversiteit die er 
bestaat in de samenleving op het gebied van 
geloof en kerk, is ook zichtbaar binnen Sprank. 
De cliënten van Sprank hebben verschillende 
kerkelijke achtergronden. Een onderzoek in 
2019 bracht dit in kaart. Hoewel het overgrote 

deel van de cliënten van oudsher tot de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt behoort, 
zijn er bij Sprank steeds meer cliënten die 
behoren tot andere kerkgenootschappen, 
zoals de kleine gereformeerde kerken, 
de Protestantse Kerk in Nederland en de 
evangelische gemeenten. Er is ook een 
groeiende groep cliënten die niet (meer) 
gelovig is.
Ook onder medewerkers zien we een 
toenemende verscheidenheid in kerkelijke 
achtergronden en kerkelijke betrokkenheid. 
Dit vraagt erom in gesprek te blijven en te 
reflecteren vanuit het gedeelde levende geloof.

Sprank heeft begin 2021 een geestelijk 
verzorger aangenomen, omdat dit in de 
afgelopen jaren een wens is gebleken. Maar het 
is ook een wettelijke verplichting om cliënten 
met een verstandelijk beperking passende 
geestelijke verzorging aan te bieden. De rol van 
de geestelijk verzorger is ondersteunend aan 
de zorg die begeleiders en lokale kerken geven. 
De meeste locaties onderhouden nauwe 
relaties met de plaatselijke kerkelijke 
gemeente. Niet alleen levert het de 
kerkvrijwilligers op die onze cliënten brengen 
en halen rond kerkdiensten, maar cliënten 
hebben op deze manier ook een vangnet dat 
van grote waarde is. 
Gedurende de lockdown bleven cliënten op 
zondag online betrokken bij de gemeente. 
De reactie daarop was tweeërlei: er waren 
cliënten die de wekelijkse kerkgang misten. 
Maar voor andere cliënten gaf het ook rust om 
thuis, in een prikkelarme omgeving, te kunnen 
deelnemen aan de kerkdienst. 

Door de coronaperiode is de connectie 
tussen geloven en kerkgang wel minder 
vanzelfsprekend geworden. Als Sprank willen 
we het belang van de kerkelijke betrokkenheid 
voor cliënten blijven benadrukken. 
Tegelijkertijd willen we deze situatie ook 
aangrijpen om te zoeken naar alternatieven 
voor cliënten die daar baat bij hebben. 
De werkgroep Identiteit heeft in 2019-2020 
de vormen van geloofsoverdracht bij Sprank 
geïnventariseerd. Hieruit bleek dat het 
geloof vooral cognitief wordt overgedragen, 
bijvoorbeeld via bijbellezen of bijbelstudie.  

‘Vrijwilligers zetten 
zich gemiddeld per jaar 
50 uur in voor cliënten 

of locaties.'

Sprank werkt actief 
aan geloofsvormen die 

aansluiten bij 
de cliënten.

Er was nog weinig aandacht voor 
geloofsbeleving 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 
IQ (kunnen) en SEO (sociaal-emotioneel 
aankunnen) van cliënten in hun dagelijks 
bestaan. 
Zo is er in 2020 een Sprank-jaarkalender 
ontwikkeld die aandacht geeft aan de 
belangrijke (christelijke) feestdagen. Daarnaast 
biedt Sprank sinds 2020 rituelen aan om 
belangrijke mijlpalen van cliënten te markeren, 
zoals de levensslinger, de troostdoos, het 
herinneringskastje en de schatkist. Deze 
laatste drie worden gemaakt door cliënten 
op de dagbestedingslocatie Fraam. 
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4.  De identiteit en zorgvisie van Stichting 
Sprank: waar staan we (2021),  
waar willen we heen (2026)?

Bij Sprank is de liefde van God voor de mens de 
drijfveer voor betrokken zorg en ondersteuning 
aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Het gaat om met aandacht en toewijding er 
te zijn voor de ander. Vanuit deze overtuiging 
wordt er gezocht naar passende manieren om 
voor elke cliënt christelijke zorg concreet in 
te vullen. 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. In dit 
hoofdstuk bespreken we de herijking van de 
zorgvisie ‘Zo zien wij zorg’ en het onderliggende 
identiteitsdocument (2015) met het oog op de 
actuele praktijk in 2021 en ook richting de nabije 
toekomst in 2026.

4.1    Stand van zaken rond identiteit  
en zorgvisie

Sprank is in 2002 als gereformeerde 
zorgaanbieder voortgekomen uit 
Dit Koningskind (1973). Het vorige 
meerjarenbeleidsplan beschreef al de 
toenemende diversiteit op het gebied van 
geloof en kerk in de samenleving en binnen 
Sprank. Was er eerst de verruiming van de 
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt naar 
de andere kleine gereformeerde kerken, 
inmiddels zien we de laatste jaren ook cliënten 
en medewerkers uit de Protestantse Kerk in 
Nederland of met een evangelische of katholieke 
achtergrond. 

Ook is er meer zicht gekomen op een groeiende 
groep cliënten die bij Sprank wonen en niet meer 
kerkelijk zijn en/of niet langer geloven. De trends 
binnen de samenleving zijn dus ook zichtbaar 
bij Sprank. Dit maakt het waarborgen van de 
christelijke identiteit extra wezenlijk en nodigt 
uit om te reflecteren op wat onze christelijke 
identiteit betekent in deze tijd en context. 
In het vorige meerjarenbeleidsplan werd 
geobserveerd dat het minder belangrijk werd 
gevonden van welk kerkgenootschap men lid 
is. Nu wordt ook het gesprek gevoerd over het 
belang van kerkelijk lidmaatschap in relatie tot 
kerkelijke betrokkenheid. Als Sprank reflecteren 
we mee op wat deze ontwikkelingen betekenen 
voor de organisatie, en houden hierbij vast aan 
het gedeelde levende geloof dat ons verbindt. 

In het identiteitsdocument ‘Christenen in 
hart en zorg’ (2015) zijn zeven kernwaarden 
geformuleerd: 

•   Herkenbare christelijke cultuur
•   Liefde 
•   Betekenisvol leven
•   Betrokkenheid
•   Deskundigheid
•   Sprankelend
•   Veiligheid

De afgelopen jaren stonden in teken van het 
communiceren en implementeren van deze 
geformuleerde zorgvisie (2015). Sprank lijkt er 
goed in geslaagd om helder voor het voetlicht 
te brengen wie ze is en waar ze voor staat: 
christenen die met hart en ziel zorg verlenen aan 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Tegelijkertijd bleek de hoeveelheid kernwaarden 
er in de praktijk toe te leiden dat ze voor 
medewerkers niet echt leefden. In die zin dat ze 
niet als concrete richtingwijzers voor het werk 
konden dienen. Daarom is in 2020 gevraagd 
aan de commissie Identiteit & Zorgvisie de 
kernwaarden te evalueren en met een passend 
voorstel te komen. 
Daarnaast werd er vanuit het vorige 
meerjarenbeleid 2018-2022 gevraagd te 

Onder goede zorg verstaat Sprank 
dat de zorg van goede kwaliteit en 
van goed niveau is. We baseren 
ons daarbij op artikel 2.2 van de 
wet Wkkgz. Dit houdt in dat de 
zorg bij Sprank veilig, doeltreffend, 
doelmatig en cliëntgericht is, tijdig 
wordt verleend, en is afgestemd 
op de reële behoefte van de cliënt. 
Daarbij handelen de medewerkers 
van Sprank naar de op hen rustende 
verantwoordelijkheid. Dat komt voort 
uit de professionele (kwaliteits-)
standaard, respectvol en rekening 
houdend met de rechten van de cliënt. 

onderzoeken of de Presentiebenadering van 
Andries Baart een passende methode zou zijn 
als overkoepelende zorgvisie voor Sprank. Eind 
2021 zit dit proces in de afrondende fase. Uit 
het onderzoek blijkt dat Sprank vanuit haar 
christelijke identiteit in de praktijk al veel werkt 
vanuit het gedachtegoed van present-zijn. De 
Bijbel inspireert ons hiertoe en is hierin leidend. 
Daarnaast zou het grootschalig 
implementeren en waarborgen van de formele 
Presentiebenadering binnen Sprank een grote 
investering zijn in tijd en middelen, terwijl 
daarmee geen recht gedaan wordt aan wat er 
al is aan toewijding en aanwezig-zijn in het 
leven van de bewoners. Het advies is daarom 
uitgebracht om de Presentiebenadering niet te 
zien als een overkoepelende zorgvisie, maar een 
belangrijke inspiratiebron aan de basis van de 
zorgvisie van Sprank. 
Een zorgvisie fungeert als een kompas: het laat 
zien waar we als zorgorganisatie voor staan en 
wat we nastreven. Een zorgvisie kan inspireren, 
maar krijgt pas echt vorm in de praktijk. Aan de 
basis van een zorgvisie staat de definitie van wat 
we onder goede zorg verstaan.

In 2021 is het document ‘Zo zien wij zorg’ 
herschreven tot een zorgvisie op basis van de 
identiteit van Sprank en zodanig geactualiseerd 
dat deze werkbaar is voor de dagelijkse praktijk. 
Belangrijk blijft daarbij het uitgangspunt dat 
Sprank een zorgorganisatie is, en geen kerk. We 
zijn geroepen om goede zorg te leveren en weten 
ons daarbij geïnspireerd door ons persoonlijke 
geloof als levenshouding die ons werk kleur 
en inhoud geeft. Wat betreft de kernwaarden 
is ervoor gekozen om met ingang van 2022 te 
focussen op drie kernwaarden die aangeven 
waarin Sprank zich wil onderscheiden:

•   Betekenisvol leven
•   Betrokkenheid
•   Herkenbare christelijke cultuur

Deze drie kernwaarden zijn gekoppeld aan de 
actuele pay-off (slogan) van Sprank: ‘Samen 
leven vol betekenis’. Met de focus op deze 
drie kernwaarden wordt onderstreept dat de 
identiteit van Sprank het onderscheidende 
aspect is van de organisatie en in alles 
doorklinkt. Willen we dat dit in de praktijk ook als 

zodanig werkt en beleefd wordt, dan is het heel 
belangrijk om veel aandacht te besteden aan de 
communicatie: (dat duidelijk is waar we voor 
staan) en de inspiratie (dat we zelf geloven in 
waar we voor staan).

4.2   Waarborgen en implementeren van 
de zorgvisie 

Op het moment dat dit meerjarenbeleidsplan 
opgesteld is (einde 2021) is de herijkte zorgvisie 
in een afrondende fase gekomen, om begin 
2022 voor te kunnen leggen aan de raden 
(cliëntenraad Sprank, ondernemingsraad en 
raad van toezicht). De komende vier jaar zal het 
waarborgen en implementeren van de herijkte 

Het anker is onze 
identiteit waaraan 
we ons vasthouden.

Het kompas 
geeft aan waar 
we op koersen. 



16 17

zorgvisie van Sprank centraal staan. Daarbij 
krijgen de drie kernwaarden concreet invulling 
in de praktijk.

4.2 .1  Een betekenisvol leven

Ook cliënten willen een leven leiden dat ertoe 
doet. Sprank sluit aan bij de zorgbehoefte die 
de cliënt aangeeft, in woord en/of gebaar. Het 
streven is dat de cliënt met haar/zijn kracht en 
mogelijkheden zoveel mogelijk zelf de regie 
houdt. Er wordt bekeken wat de cliënt zelf 
kan, eventueel met behulp van het netwerk, 
en welke zorg en begeleiding vervolgens 
nodig is. Om dit goed te kunnen vaststellen, 
wordt de ontwikkeling van de cliënt in kaart 
gebracht. Het niveau van functioneren en de 
draagkracht van de cliënt zijn bepalend voor 
de te bieden zorg en begeleiding. Cliënten 
staan in relatie met anderen en ontlenen 
aan deze verbindingen betekenis: met God, 

familie, vrienden, vrijwilligers, medecliënten, 
kerkleden, buren, collega’s, medebewoners 
en met professionele zorgverleners. Onze 
zorgverlening is erop gericht deze sociale 
verbanden te ondersteunen, te versterken 
en waar nodig te herstellen of te creëren. 
We ondersteunen de cliënt om zijn of haar 
relaties met familie, vrienden, kerkleden 
en buren zodanig vorm te geven dat zij in 
samenleving en kerk hun volwaardige plaats 
kunnen innemen. Samen kijken we naar de 
verantwoordelijkheid die de cliënt zelf kan 
dragen en wie het beste op welke manier kan 
ondersteunen. Daarnaast overleggen we met 
de familie/het netwerk waarin zij kunnen 
bijdragen. Dat noemen we informele zorg.  
Deze zorg is een aanvulling op de professionele 
hulp vanuit Sprank. 
Relaties en intimiteit vormen voor veel mensen 
een belangrijk onderdeel van wat het leven 
betekenisvol maakt. Dit is ook zo voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Actuele 

thema’s rondom seksualiteit, intimiteit en 
relatievorming komen bij Sprank steeds vaker 
op de agenda. Het is de uitdaging om een veilig 
klimaat te creëren waarbij er verscheidenheid 
aan opvattingen onder medewerkers, 
verwanten en cliënten kan zijn. Om die reden 
is het huidige beleid rondom seksualiteit en 
intimiteit door de werkgroep Seksualiteit 
geactualiseerd en begin 2022 voorgelegd aan 
de raden. Voor de komende beleidsperiode staat 
het in de praktijk werken met deze beleidsvisie 
op de planning.

4.2 .2  Betrokkenheid

Om goede zorg te verlenen is het belangrijk om 
goede, persoonlijke relaties op te bouwen met 
zowel de cliënt als de familie. Daarom vinden 
wij het als Sprank belangrijk om betrokken zorg 
te bieden. Betrokken zijn betekent: een goede 
balans vinden tussen verbinding opzoeken en 
positie innemen als professional. Het team van 
(persoonlijk) begeleiders, gedragsdeskundigen, 
de sectormanagers, het verpleegkundig team 
en de arts vg worden, in verschillende rollen, 
passend bij hun functies, betrokken bij de cliënt. 
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. We vinden 
het belangrijk om te zorgen voor een goede 
samenwerking met de familie van de cliënt. 
Hierbij werken we onder meer met de methode 

‘Driehoekskunde’ van Chiel Egberts. 
Deze betrokkenheid betekent dat we ook 
goede (palliatieve) zorg willen bieden tot aan 
het einde, op een manier die past bij de cliënt. 
Betrokkenheid betekent nabij-zijn, afstemmen, 
reflecteren en samen ontdekken: hoe kunnen 
we elkaar (blijven) vinden en begrijpen? 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 kijken 
we wat de beste zorg en ondersteuning is voor 
deze cliënt. 
Soms kan dat betekenen dat Sprank in de zorg 
gebruik maakt van samenwerkingspartners 
of samen met de verwanten op basis van de 
Driehoek elders passende zorg zoekt. Ook 
de omgang tussen bewoners onderling en 
de groepssfeer heeft onze aandacht. Het is 
belangrijk dat elke cliënt zich thuis voelt en dat 
er een (emotioneel) veilige sfeer is op de groep. 

De betrokkenheid die Sprank tot op heden 
kenmerkt is vooral een betrokkenheid op de 
eigen kring. Dit is voor cliënten erg waardevol 
en belangrijk. Het maatschappelijke streven 
naar inclusiviteit is maar voor een deel van de 
cliënten een haalbare kaart. Wie op basis van 
haar of zijn beperkingen behoefte heeft om 
de wereld klein te houden, krijgt die ruimte. 
Voor de cliënten die graag betrokken worden 
bij de samenleving, zoeken we samen met 
de verwanten en vrijwilligers naar passende 
mogelijkheden. Sprank wil als organisatie de 

Een betekenisvol leven betekent: we bekijken en onderzoeken 
wat de cliënt zelf kan, eventueel met behulp van het netwerk. 

En bepalen dan welke zorg en begeleiding nodig is.
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komende jaren ook groeien in maatschappelijke 
betrokkenheid, specifiek op het terrein van 
rentmeesterschap. Voor christenen staat 
rentmeesterschap centraal: we hebben de aarde 
in bruikleen en willen er zo goed mogelijk voor 
zorgen. Op het moment van schrijven is er een 
inventarisatie gaande van wat er al gebeurt 
binnen Sprank op het gebied van duurzaamheid 
en waar de wensen en mogelijkheden liggen. 
Op basis van deze inventarisatie zal besloten 
worden of Sprank zich aansluit bij de Green Deal 
Duurzame zorg voor Gezonde Toekomst6 en/
of op andere manieren binnen de organisatie 
duurzaamheid meer op de agenda zet. Hierbij 
staat bewustwording de komende jaren centraal. 

4.2 .3  Een herkenbaar christelijk 
leefklimaat

Sprank is een christelijke organisatie en dit is 
van grote waarde voor de cliënten, verwanten 
en medewerkers. Zorg verlenen is niet 
zomaar een activiteit, maar komt voort uit het 
persoonlijke geloof dat ieder mens - met en 
zonder (zichtbare) beperkingen - door God als 
Schepper gewenst en bedoeld is om tot bloei te 

komen (‘sprankelen’). In de zorgrelatie waarbij 
anno 2021 een cliënt meer in regie is over zijn 
of haar eigen leven, verandert ook de rol van 
de professional. Wat het goede is voor de cliënt 
staat minder vast en vraagt van de Driehoek 
cliënt, verwanten en professional een open 
houding naar elkaars inbreng wat dat goede 
zou kunnen zijn. Sprank wil bij het gezamenlijk 
gedeelde geloof aansluiten en investeren in 
het ontwikkelen van ‘gereedschap’ om erop te 
kunnen reflecteren. Leidend hierin is, zoals de 
herijkte zorgvisie omschrijft: 

‘In de zorg en ondersteuning wordt er gekeken 
hoe, binnen de kaders van wetgeving, 
bijbelse waarden invulling kunnen krijgen. 
We verwachten dat medewerkers kunnen 
reflecteren op hun eigen levensovertuiging en de 
geloofsovertuiging van de cliënt. Medewerkers 
zijn hierin wel altijd dienstbaar aan de cliënt. 
Werken vanuit geloof geeft wat je doet extra 
betekenis. Tegelijkertijd kunnen de (geloofs-)
waarden tussen medewerkers, cliënten en/
of verwanten ook botsen. Daarom willen we 
inzetten op reflectieve methodes, zoals moreel 
beraad, om in dialoog te blijven over wat we 
belangrijk vinden - juist wanneer dit verschilt.’ 

Betrokkenheid betekent: 
goede, persoonlijke relaties 

opbouwenmet zowel 
de cliënt als de familie.

Voortbouwend op het vorige 
meerjarenbeleidsplan willen we de komende 
beleidsperiode meer aandacht besteden aan 
de rol van het persoonlijke geloof binnen het 
werk. De aanleiding daarvoor is de externe 
trend van christelijke verscheidenheid en 
dat christenen zich dikwijls loyaler voelen 
aan hun eigen geloofsbeleving dan aan 
een gemeenschap. De betrokkenheid en 
verbinding met de kerk lijkt minder te worden. 
Niet iedere christen is lid van een christelijke 
geloofsgemeenschap:

Ten aanzien van de cliënten zal Sprank de 
komende jaren inzetten op de ontwikkeling van 
passende geloofsvormen die aansluiten bij de 
diverse ontwikkelniveaus. 
Derdejaars studenten van Hogeschool 

Viaa zullen in 2021-2022 twee onderzoeken 
uitvoeren: naar de mogelijkheden tot het 
starten van een Alpha-cursus voor mensen 
met licht verstandelijke beperking en naar de 
mogelijkheden tot online sfeervieringen. 
Ten aanzien van de medewerkers inventariseren 
we in overleg met de Vrije Universiteit (VU) 
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 christelijke diversiteit. 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  
helpen evolueren.

Bij de werving en selectie van nieuwe 
medewerkers is een persoonlijk geloof 
en lidmaatschap van een christelijke 
geloofsgemeenschap een belangrijk 
selectiecriterium. Anno 2021 wordt het steeds 
meer een uitdaging om voldoende passende 
zorgmedewerkers te vinden. Hier zit een spanning 
tussen continuïteit van zorg waarborgen en het 
christelijke leefklimaat waarborgen. Op basis 
van artikel 5 lid 1 van de Algemene Wet Gelijke 
Behandeling voldoet Sprank aan de wet- en 
regelgeving. Wel is het hierin belangrijk om het 
gevoerde beleid consequent te handhaven. De 
christelijke identiteit van Sprank is helder en 
binnen de organisatie op allerlei niveaus een 
gespreksonderwerp. 

Zorg verlenen is niet zomaar 
een activiteit, maar komt voort 
uit het persoonlijke geloof dat 
ieder mens is gemaakt om 
tot bloei te sprankelen.

6   In 2018 is de specifieke ‘Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst’ begonnen 
   met het oog op het verduurzamen van de zorgsector.
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Een punt van aandacht is dat in de praktijk 
het selectiecriterium ‘persoonlijk geloof, 
lidmaatschap van een kerkgenootschap’ 
prevaleert boven het criterium ‘persoonlijk 
geloof, maar niet aangesloten bij een 
kerkgenootschap’. De commissie Identiteit en 
zorgvisie heeft daarom in 2021 geadviseerd 
om de selectiecriteria uit te breiden met 
een uitzondering, of hardheidsclausule: bij 
bijzondere persoonlijke omstandigheden 
kan van de functie-eis 'lidmaatschap van 
een christelijke geloofsgemeenschap' 
worden afgeweken. Afhankelijk van hoe 
kerkelijke betrokkenheid zich in christelijk 
Nederland ontwikkelt, ligt het in de lijn der 
verwachting dat richting 2026 aan het 
criterium ‘persoonlijk geloof’ een hoger 
belang gehecht zal worden dan ‘lidmaatschap 
van een kerkgenootschap’. Gezien de 
krapte op de arbeidsmarkt maakt Sprank in 
uitzonderingssituaties gebruik van tijdelijke 
medewerkers die de christelijke identiteit 
respecteren. Dit gebeurt alleen wanneer 

Sprank aantoonbare inspanning heeft geleverd 
om passende medewerkers te vinden. 
Het concreet benoemen wat in de praktijk 
noodgedwongen al gebeurt, geeft Sprank de 
mogelijkheid hier ook op te anticiperen: deze 
medewerkers een korte training aanbieden en 
de geestelijk verzorger hierbij betrekken, zijn 
stappen in de goede richting.

Samengevat betekent onze zorgvisie dat we 
goede zorg willen verlenen aan mensen met 
een beperking uitgaande van het gegeven 
dat elk mens, ook zij/hij die beperkingen 
heeft, een betekenisvol leven wil leiden: erbij 
mag horen en ertoe doet. Door in te zetten 
op echte betrokkenheid, op toewijding aan 
onze cliënten, leren we hun persoonlijkheid 
kennen en dragen we met onze zorg bij aan 
hun verlangen om tot bloei te komen. Het 
herkenbare christelijke leefklimaat is voor 
zowel cliënten als medewerkers daarbij de 
basis van waaruit we leven en werken.

5.  SWOT-analyse van Stichting Sprank
In de organisatie is medio 2021 breed nagedacht en gediscussieerd over waar we staan als organisatie. 
De onderstaande analyse is tot stand gekomen met behulp van de raden, medewerkers en cliënten van 
Sprank. Onderstaande SWOT is daarvan de samenvatting:

Opportunities
(kansen in de externe omgeving)

1. Groei in zorgvraag lvb/ggz
2. Waardegedreven zorgvraag
3. Samenwerking in de keten: werken en leren 
4. Samenwerking in lokale gemeenschappen
5. Technologische ontwikkeling

Threats 
(bedreigingen in de externe omgeving)

1.  Arbeidsmarktkrapte/onvoldoende aanbod  
van gekwalificeerd personeel 

2.  Zorg wordt complexer en intensiever 
 in de Wlz

3.  Bezuinigingen binnen de Wlz, minder geld 
voor welzijn. 

4. Green Deal Duurzame Zorg.
5.  Eenzijdige berichtgeving op social media, 

beperkte hoor- en wederhoor in de 
journalistiek

6. Cyber-risico’s
7.   Schotten in de zorg- en leefdomeinen 

(wonen, werken, leren)
8. Afnemende solidariteit in de maatschappij
9. Christelijke diversiteit

Strengths
(interne sterkten)

1.  Hoge interne verbondenheid door een 
gedeelde christelijke identiteit

2.  Hoge medewerkerstevredenheid, 
(rapportcijfer 8, was 7,5). ‘Beste Werkgever 
 in de gehandicaptenzorg’

3.  Hoge leerbereidheid kenmerkt de organisatie
4.   Hoge cliënttevredenheid (waardering > 

benchmark)
5.   Sprank wordt gezien als een betrouwbare 

partner -goede reputatie
6.  Betrokken achterban (hoge verhouding 

vrijwilligers : wooncliënten: 1.5)

Weakness
(interne zwakten)

1.  Personeelsmanagement: 
•  Personeelswerving vindt nog 

‘traditioneel’ plaats
  •   Hoog verloop begeleider C (1-3 jaar in 

dienst geweest)
2.  Professionaliteitsbevordering: 
  •  Te weinig maatwerk t.a.v. scholing/

opleiding/persoonlijke ontwikkeling 
(specifieke doelgroepen vragen 
specifiek personeel, beleid en opleiding). 
Aandachtspunt: psychiatrische en 
verpleegkundige kennis. 

3.   Verandervermogen van de organisatie 
(capaciteit personeel, deskundigheid en 
mindset) 

4.  Beperkte samenwerking tussen locaties en 
met externe partijen 

5.  Schaalnadeel door geografische spreiding
6.   Sprank is nog niet goed ‘ingeregeld’ op de 

steeds meer in regie zijnde cliënt.
  •  Ecd-systeem (aandachtspunten: 

gebruikersvriendelijkheid, voldoen aan 
Wzd)

  •  Sprank werkt nog weinig met ‘slimme’ 
technologie. 
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Wanneer we de huidige analyse vergelijken 
met die uit 2018 valt op dat we als organisatie 
gegroeid zijn in een eigen heldere positionering 
in de (christelijke) gehandicaptenzorg. We 
hebben focus aangebracht en weten waar we 
voor staan (wonen en dagbesteding) en daar 
zijn we dankbaar voor (zie uitkomsten mto en 
cto7). Tussen een aantal kansen/bedreigingen 
en sterkten/zwakten is een relatie te leggen.  
Zij versterken elkaar of compenseren elkaar. 
Hierboven een schematische weergave waarbij 
een plusteken staat voor versterken en een 
minteken voor compensatie.

De kans die de meeste invloed heeft 
(confronteert) op de sterkten en zwakten is de 
waardegedreven zorgvraag. Onze gedeelde 
christelijke identiteit vergroot onze kans 
om hierop in te spelen. Wij zijn in staat om 
optimaal in te spelen op deze kans, waarbij de 

toenemende diversiteit onder christenen wel 
een aandachtspunt is. 

De kans ‘samenwerken in de keten’ wordt 
bemoeilijkt omdat we het samenwerken 
met externe partijen als zwakte hebben 
aangemerkt. Hier ligt dus een verbeterpunt. 
Het is ook helder wat we te doen hebben: 
in een moeizame arbeidsmarkt mensen 
vinden en vasthouden voor de christelijke 
gehandicaptenzorg die eveneens aan 
verandering onderhevig is. Wat ons daarbij 
helpt is onze hoge medewerkerstevredenheid 
en onze positie als Beste Werkgever in de 
gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd ligt er werk 
op het gebied van personeelsmanagement en 
professionaliteitsbevordering.
Voor het volgende hoofdstuk vormt deze 
SWOT-analyse het uitgangspunt van denken 
over de toekomst van Sprank.

7   Mto en cto: medewerkerstevredenheidsonderzoek en cliënttevredenheidsonderzoek.

+ = versterking van de kans of bedreiging
- = afzwakking kans of bedreiging

6.  Visie van de bestuurder

Het thema van dit meerjarenbeleid is ‘Geloof 
in beweging’. Een bekend citaat van Paulus in 
het Bijbelboek Handelingen 17 vormt daarvoor 
de basis: ‘In Hem leven wij, bewegen wij en 
zijn wij’ (vs. 28). We zijn zorgverleners die ons 
werk met hart en ziel doen, gedreven door de 
overtuiging dat die eeuwenoude woorden ook 
nu actueel zijn. Bewoners en medewerkers bij 
Sprank zijn net als Paulus op reis, in beweging. 
Het boek Handelingen is te lezen als een verhaal 
waarin Paulus vertelt hoe hij tijdens zijn reizen 
in contact komt met veel verschillende mensen, 
elk met hun eigen lokale cultuur en tradities. We 
zien dat de boodschap van Paulus er op gericht 
is om aansluiting te zoeken bij de toehoorders ter 
plaatse. Op die manier willen we ook aansluiten 
bij de zorgvragers van vandaag. 
Handelingen beschrijft geen vastomlijnd 
christendom, geen in steen gehouwen 
christelijke identiteit die het Romeinse Rijk 
verovert. Integendeel: het Bijbelboek laat zien 
hoe een veelkleurige beweging ontstaat rond de 
opgestane Christus. De werkwoorden die Paulus 
in deze tekst gebruikt: ‘leven’, ‘bewegen’ en ‘zijn’, 
hebben met elkaar gemeen dat ze niet stilstaan. 
Het betekent: vooruit, soms twee stappen 
terug, een pas op de plaats of een sprongetje 
voorwaarts. Als organisatie vinden we onze 
identiteit in Christus, die ons aanspoort in Hem 
te leven, te bewegen en te zijn. Uit het laatste 
medewerkerstevredenheidsonderzoek bleek hoe 
belangrijk die identiteit is voor medewerkers om 
juist bij Sprank te willen werken.

De natuurlijke neiging kan dan zijn om vast 
te willen houden, in te zetten op consolidatie 
van wat goede christelijke zorg bij Sprank is: 
‘Zo deden we het altijd en zo is het toch goed’. 
Tegelijkertijd weten we ook: een organisatie 
kan alleen dan van waarde blijven als zij 
zichzelf voortdurend aanpast en vernieuwt. 
Met de actualiteit van 2022 voor ogen is het 
de uitdaging om mee te bewegen met het 
veranderende zorglandschap, in te spelen op 
de veranderende zorgvraag en aan te sluiten bij 
de christelijke verscheidenheid onder cliënten 
en medewerkers. Zoals Paulus in Handelingen 
mensen tegemoet trad: een open houding die 
erop gericht is te bewegen, om actief aan te 
sluiten bij de ander. Dat betekent voor onze 
cliënten, dat we ze zien als individuen met hun 

eigen wensen en verlangens. Niet alleen als ze 
net nieuw zijn bij Sprank, maar ook na jaren 
wonen krijgen ze nog steeds een open blik:  
Wat heb je nodig? Wie ben jij echt? Hoe kom 
jij tot bloei?

Om ‘Geloof in beweging’ waar te kunnen 
maken, is het belangrijk dat we de voorwaarden 
scheppen om tot de gewenste beweging te 
komen. Onze medewerkers kunnen vooral 
bewegen wanneer ze daarin gefaciliteerd 
worden: als professional, onder meer door een 
adequaat opleidings- en ontwikkelaanbod, en 
als persoon door de balans tussen privé en 
werk recht te doen. Ons geloof in beweging 
is daarmee ingebed tussen de werkwoorden 
‘leven’ en ‘zijn’. Je kunt bewegen als je weet wie 
je mag ‘zijn’ (als mens en als professional) en 
het echte ‘leven’ omarmt, met z’n ups en downs. 
Met Paulus belijden we dat dat de basis is van 
waaruit we leven: in Hem leven en zijn we en 
kunnen we bewegen, omdat niet alleen Paulus 
maar ook Jezus zelf ons dat heeft voorgeleefd.

Van geloof naar praktijk
We leggen in de komende beleidsperiode het 
accent op de mensen die die zorg verlenen. 
Sprank-locaties zijn idealiter aanwijsbare 
plaatsen waar betrokken en gericht gewerkt 
wordt aan het tot bloei brengen (‘sprankelen’) 
van cliënten. Dat vraagt om bevlogen 
medewerkers die daarvoor toegerust zijn. 
Overigens geloven we dat het ook andersom 
werkt: medewerkers komen tot bloei als 
ze van betekenis zijn voor hun cliënten. De 
omstandigheden maken dat de een geholpen 
wordt en de ander helpt, maar beiden ontlenen 
waarde aan deze (zorg)relatie. 

In de wijze waarop wij onze christelijke identiteit 
en zorgvisie invulling geven richting 2026, 
vormt het drieluik: zijn-leven-bewegen een rode 
leidraad door onze beleidsagenda heen. In de 
jaarplannen zal van de locaties gevraagd worden 
deze werkwoorden indirect terug te laten komen.

'In Hem leven wij, bewegen 
wij en zijn wij.'

– Hand. 17:28
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Bij Sprank willen we aansluiten bij de mens zoals hij of zij is: uniek in 
zijn/haar beperkingen en mogelijkheden. In voorgaande hoofdstukken 
werd duidelijk dat de zorgvraag bij Sprank aan verandering onderhevig 
is. Onze huidige bewoners worden ouder en vragen om een nieuwe 
blik: wat is er voor hem/haar nodig om ook in de toekomst bij Sprank 
te kunnen blijven wonen? Onze nieuwe zorgvragers brengen andere 
uitdagingen mee: licht verstandelijk beperkte cliënten (lvb) met 
aanpalende problematiek waarvan we anno 2021 niet meer kunnen 
zeggen dat dat thuishoort in de ggz. Verwanten van cliënten met 
een ernstig meervoudige beperking hopen dat Sprank bereid is een 
woonvorm te bouwen waar woningcorporaties van stellen dat het te 
specifiek is om voor hen lucratief te zijn. De zijns-vraag, ‘wie zijn we 
als Sprank anno 2022 en wie is onze zorgvrager?’ roept om continue 
afstemming tussen wat we zien als onze opdracht en wat daarbuiten 
valt. Het doelgroepenbeleid (2021) geeft daar een duidelijke voorzet 
in: Sprank wil focussen op de kern van haar werk: zorg en begeleiding 
vanuit de Wlz en de zorgvraag die daarbij hoort. Met het opnieuw 
vaststellen van de zorgvisie en het identiteitsdocument (2022) breekt er 
een tijd aan van borging en consolidatie van hetgeen 
we daarin met elkaar besloten hebben. 

Zijn

De gehandicaptenzorg houdt zich bij uitstek bezig 
met het gewone leven. We streven ernaar dat 
bewoners gewoon kunnen meedoen op een manier 
die bij ze past. Dat komt ook terug in hun zorgplan. 
Een deel van onze zorgvragers kan en wil onderdeel 
zijn van de maatschappij. Met onze inbedding in 
kerk en samenleving kunnen we dikwijls kansen 
benutten om daaraan tegemoet te komen. De 
waarde van inclusie is wat Sprank betreft helder, 
maar moet tegelijkertijd geen doel in zichzelf 
worden. Van veel bewoners bij Sprank is bekend 

dat ze gebaat zijn bij een prikkelarme, voorspelbare 
omgeving. Als organisatie zijn we er trots op dat 
we die ook kunnen bieden. De coronaperiode heeft 
laten zien dat de vele reisbewegingen en bezoekjes 
niet alle cliënten goed doen. Voor hen mag bij 
Sprank ook ruimte zijn. Tegelijkertijd blijven 
we zoeken naar hoe we dat gewone leven 
zo betekenisvol mogelijk kunnen maken. 
De ingezette koers waarbij we passende rituelen 
creëren voor mensen met een beperking is 
daarbij een belangrijk middel.

Leven

Bewegen

'Omgaan met veranderingen is van groot belang 
voor onze organisatie.'

In 2023 hoopt Sprank 50 jaar te bestaan, ooit 
gestart als ‘Dit Koningskind’ en sinds 2011 
onder de naam Sprank. Ze heeft zich in de loop 
van de tijd ontwikkeld tot een professionele 
zorgorganisatie die de beweging heeft gemaakt 
van gereformeerde zorgverlening naar christelijke 
zorgverlening: ‘christenen met hart en zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking’. 
De vaardigheid om te kunnen omgaan met 
veranderingen is van groot belang voor onze 
organisatie. De komende beleidsperiode zullen 
we inzetten op het faciliteren van de omgang 
met de veranderingen zoals beschreven in 
voorgaande hoofdstukken. Daarbij zien we het 
professionaliseren van de zorg als belangrijkste 
opdracht. Dit gaat hand in hand met het inzien 
van de waarde van, en het kunnen inspelen op, 
de veelkleurigheid die de christelijke identiteit 
binnen Sprank inmiddels kenmerkt. 

Het is een uitdaging de drie werkwoorden zijn, 
leven en bewegen indirect te vertalen in ons 
beleid, onze jaarplannen, de cultuur en ons 
gedrag als zorg- en dienstverlener, als werkgever 
en samenwerkingspartner. 

Samengevat gaat het erom dat we in elke 
specifieke situatie bedenken: 

•   Wie willen we zijn? (ons bestaansrecht)
•    Hoe leven we het gewone leven? (Realiteitszin: 

kunnen we het ook?)
•    Zijn we in staat om mee te bewegen?  

(Om aan te sluiten: op welke manier moeten 
wij in beweging komen?)

De herkenbaarheid en kracht van onze organisatie 
wordt mede bepaald door de mate waarin wij 
onze waarden en drijfveren in Sprank kunnen 
verankeren en tot uitdrukking laten komen. 
We versterken hierdoor de weerbaarheid en 
wendbaarheid van onze organisatie binnen 
het snel veranderende zorglandschap. Hierin 
investeren is werken aan een herkenbaar en 
zichtbaar profiel van onze organisatie voor 
cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers, 
betrokkenen en samenwerkingspartners. 
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Wat betreft de cliënten van Sprank (en de 
gehandicaptenzorg in het algemeen) is er sprake 
van 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 Sprank 
meer specialisatie zal moeten ontwikkelen 
in begeleidingsintensieve zorg en lvb-
thematieken (waaronder seksualiteit). 

2.  De vragen van mensen met een beperking 
worden complexer door onder andere 
een toegenomen levensverwachting van 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Dit betekent dat Sprank meer specialisatie 
zal moeten ontwikkelen rondom (zware) 
verpleegtechnische verzorging, waaronder 
dementie en Alzheimer en palliatieve zorg. 
Ook zullen gebouwen en dagbesteding 
aangepast moeten worden aan de nieuwe 
zorgvragen van de cliënten. 

Het doelgroepenbeleid van Sprank houdt 
rekening met deze twee ontwikkelingen en koos 
in 2021 de volgende strategische richting: 
•   De ambulante Wmo-begeleiding is in 2021 

volledig afgebouwd, zodat Sprank zich 
volledig kan richten op het bieden van zorg 
en begeleiding vanuit de Wlz. 

•   Sprank zal zich 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.).

7.  Meerjarenbeleid 2022-2026:  
Zijn, leven, bewegen

In dit hoofdstuk vertalen we de bevindingen uit 
de vorige hoofdstukken naar een beleidsagenda 
voor de komende jaren. Het kompas dat 
Sprank hanteert, bestaat uit vier doelen die 
voorwaardelijk zijn om te spreken van goede 
zorg. Wij willen:

1.   Zorg leveren die aansluit bij de individuele 
cliënt 

2.   Streven naar stabiele locaties
3.  Samen werken aan een sprankelende 

bedrijfscultuur en bedrijfsvoering
4.  Betrokken zijn op onze omgeving 

(stakeholders en samenleving)

7.1      Zorg leveren die aansluit bij de 
individuele cliënt

Bij Sprank willen we betrokken zorg leveren die 
van goede kwaliteit en van goed niveau is. Elke 
cliënt die in zorg is bij Sprank verdient het om 
echt gezien te worden in haar of zijn uniciteit. 
Dat gaat min of meer vanzelf wanneer iemand 
nieuw komt wonen bij Sprank, maar blijft een 
uitdaging wanneer een cliënt al jaren bij Sprank 
woont. Bij de begeleiding en behandeling hoort 
de individuele ontwikkeling centraal te staan. Het 
is daarbij van belang dat er goed geluisterd wordt 
naar wat de cliënt (niet) zegt. Persoonsgerichte 
zorg is dan ook vraaggestuurde zorg: de cliënt 
met haar of zijn context is het uitgangspunt. 
We kijken daarom ook opnieuw goed naar de 
basis van zorg. Want we merken dat de uren 
die gaan naar control en beheersing kunnen 
leiden tot effectief minder uren voor de directe 
zorg. De complexiteit van zorg vraagt veel van 

onze medewerkers en de manier waarop we 
georganiseerd zijn, en daarom is het belangrijk de 
beheersmatige ballast in het werk waar mogelijk 
te beperken. De afgelopen jaren heeft de kwaliteit 
van onze zorg de plek gekregen die het verdient, 
namelijk in het hart van de organisatie. In het 
kwaliteitsrapport 2020 staat: 

‘De focus op kwaliteit is een 
voortgaand proces.’

Het implementeren van kwaliteit als voornaamste 
criterium van goede zorg zal onderdeel blijven 
van de manier waarop we zorg leveren.  
De komende jaren vraagt die kwaliteitsslag  
nog een stap verder in het professionaliseren  
van die zorg.

In 2021 is er een passend doelgroepenbeleid 
vastgesteld. Binnen de cliëntenpopulatie van 
Sprank wordt er een onderscheid gemaakt tussen 
vier doelgroepen:

•   VG 3+48: (lvb-): cliënten met een 
begeleidingsvraag en (intensieve) verzorging.

•   Zorgintensief: cliënten met een intensieve 
verzorgingsvraag, deels afhankelijk van 
rolstoel en tillift (VG5+8, eventueel Meerzorg).

•   Begeleidingsintensief: 
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 emb9 > 40 jaar.

8   Licht verstandelijk beperkt.
9   Emb: ernstig meervoudig beperk.
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In de komende beleidsperiode hebben de 
volgende aspecten onze bijzondere aandacht:

Veiligheid
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.

Veiligheid mag de vrijheid van de cliënt 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 gemaakt samen met de 
verwanten en begeleiders. De afspraken worden 
halfjaarlijks geëvalueerd en indien nodig 
aangepast. Hoe het bijbehorende stappenplan 
werkbaar is in een werkomgeving waar de 
regeldruk al als hoog ervaren wordt, is een 
uitdaging. Op basis van de bevindingen van 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
verwachten we dat een en ander 
mogelijk nog gaat veranderen in de 
verantwoording.

Verpleegkundige zorg
Bij een gelijkblijvend aantal cliënten zal 
het aandeel 50-plussers de komende tien 
jaar stijgen van 24% naar 46% van het 
totale aantal wooncliënten. Hierdoor zal de 
vraag naar verpleegtechnische verzorging 
toenemen. Er is in 2021 een coördinerend 
team verpleegkundigen (ctv) van start 
gegaan. Zij gaan het professionaliseren van 
de verpleegkundige zorg binnen Sprank ter 
hand nemen. Dit doen zij door onder andere 
het ontwikkelen van aanvullende kaders om de 
medische en verpleegkundige zorg bij Sprank 
te kunnen borgen. Ook zullen zij structureel 
verpleegkundige scholing en klinische lessen 
aanbieden, zodat op elke locatie basale medische 
kennis voorhanden is en helder is naar wie men 
zich kan wenden voor verpleegkundige zorg. In 
2022 zal een beleidsmedewerker zorg worden 
aangesteld om het team inhoudelijk te leiden. 

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is voor Sprank relevant omdat 
de cliëntengroep binnen Sprank vergrijst. 
Sprank wil kwalitatief goede zorg leveren, 
ook in de laatste levensfase van de cliënt. 
Onder palliatieve zorg wordt verstaan ‘het 
iemand comfortabel maken’ in de laatste fase 

van zijn/haar leven. Dat geldt niet alleen op 
verpleegkundig/medisch vlak, maar ook op 
andere levensterreinen. Eind 2021 is het beleid 
palliatieve zorg, dat door een projectgroep is 
ontwikkeld, vastgesteld. In 2022 zal dit plan 
worden geïmplementeerd aan de hand van twee 
instrumenten voor levenseindezorg. 

Lichamelijkheid 
Mensen met verstandelijke beperkingen 
ervaren de wereld vaak meer vanuit hun 
lichaam. Ze zijn gevoelig voor vervelende 
prikkels, maar ook juist voor prikkels die fijn 
en rustgevend aanvoelen. Aansluiten bij de 
individuele cliënt betekent niet alleen rekening 
houden met zijn/haar IQ (cognitieve kunnen) 
en SEO (sociaal-emotioneel aankunnen), maar 
ook met zijn/haar lichamelijkheid. Op het 
gebied van lichamelijkheid en geloofsbeleving 
ontwikkelt Sprank voor cliënten zintuiglijke 
geloofsvormen die helpen het geloof dichtbij te 
brengen. Met de toename van complexe zorg zal 
voor begeleiders het lichaamsgericht werken en 
lichaamsgericht communiceren met cliënten de 
komende jaren steeds belangrijker worden. 

Intimiteit en seksualiteit 
Lichamelijkheid heeft ook te maken met 
intimiteit en seksualiteit. Zowel de groep ernstig 
meervoudig beperkte cliënten (emb) als de licht 
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. Binnen Sprank willen 
we recht doen aan de behoefte aan intimiteit 
en seksualiteit van onze cliënten. Het doel 
is om hen te begeleiden bij hun seksuele 
ontwikkeling, met aandacht voor hun grenzen 
en weerbaarheid. Dit blijft een spanningsveld: 
hoe brengen we de christelijke identiteit van 
Sprank en de zorgvragen van cliënten op het 
gebied van intimiteit en seksualiteit bij elkaar? 
Hier willen we de komende jaren als Sprank op 
blijven reflecteren. De nieuwe beleidsnotitie 
intimiteit en seksualiteit, die tijdens dit 
schrijven in de afrondende fase verkeert, zal in 
2022 verder geïmplementeerd worden. 

Dagbesteding
Ouder wordende cliënten vragen ook om 
andere vormen van dagbesteding. De recent 
gestarte huiskamerprojecten voldoen aan een 
behoefte om op een bepaalde leeftijd minder 
reisbewegingen te maken. Daarnaast verkennen 
we de komende jaren de mogelijkheden tot een 
breder palet aan betekenisvolle dagbesteding als 
belangrijk onderdeel van goede zorg.

Scholing voor specifieke doelgroepen
Omdat gekozen is voor begeleidingsintensieve 
en zorgintensieve zorg, zal Sprank ook 
professionele scholing bieden aan medewerkers 
zodat zij de cliënt zo passend mogelijk 
kunnen benaderen. Voorspelbaarheid en 
betrouwbaarheid dragen bij aan het afnemen 
van agressie en geweldsincidenten. De 
methodiek Perspectief voor zorgintensieve 
zorg en intensieve begeleiding voor 
begeleidingsintensieve zorg worden de komende 
jaren toegepast en waar nodig doorontwikkeld.

Verwanten
In de gehandicaptenzorg is een belangrijke rol 
weggelegd voor de verwanten. Zij kennen de 
vaak beter dan wie 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. 
In deze Driehoek cliënt, verwanten en 
professionals kunnen (ogenschijnlijk) 
tegengestelde belangen ontstaan. Het is 
daarom belangrijk dat er in de Driehoek een 
balans is tussen het zoeken naar relationele 
verbinding en het innemen van een 
professionele positie. Dat evenwicht ontstaat 
lang niet altijd vanzelf, en 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. 

Werken met het ecd
Sprank heeft veel geïnvesteerd in het 
implementeren van een gedegen elektronisch 
cliëntendossier (ecd). Het gebruik van het 
cliëntportaal is daar sinds 2021 aan toegevoegd. 
Idealiter ondersteunt het ecd het methodisch 
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10    Voor de procesinrichting, rolverdeling en verantwoordelijkheden van 
vastgoed binnen Sprank: zie het vastgoedbeleid 2021. 

denken en werken en draagt het bij aan de 
kwaliteit en doelmatigheid van de zorg- en 
dienstverlening. 
In de praktijk blijkt het ecd een instrument 
te zijn dat ook voor hoofdbrekens zorgt bij 
de begeleiders, en het werkplezier nadelig 
beïnvloedt. Een werkgroep zet zich in om het 
ecd zodanig werkbaar in te richten dat het actief 
bijdraagt aan een integraal en actueel beeld 
van en voor de cliënten, de verwanten en de 
organisatie. Dit zal de individuele afstemming 
van de zorg- en dienstverlening ten goede 
komen. Gezien de continue wijzigingen in 
de zorg zal het werken met een actueel en 
hanteerbaar ecd op de agenda blijven staan.

7.2      Streven naar stabiele locaties 

Op 33 plaatsen in Nederland staat een locatie 
van Sprank. In elk pand leven mensen met 
een beperking samen en wordt aan hen 

zo goed mogelijke zorg geleverd door juist 
gekwalificeerde medewerkers van Sprank. 
Dit betekent dat cliënten die bijvoorbeeld 
zorgintensieve begeleiding nodig hebben, 
ondersteund worden door begeleiders die 
hiervoor opgeleid zijn. Een stabiele locatie als 
doel houdt in dat er op elke locatie mensen 
wonen die bij elkaar passen qua zorgprofiel 
en zorgfinanciering en er zicht is op de 
wachtlijst voor deze locatie. Het aanvragen van 
behandelgelden waardoor de zorg op niveau 
geleverd kan worden staat voor de komende 
beleidsperiode nadrukkelijk op de agenda. 
Zicht op de locatie zelf is ook belangrijk: is het 
gebouw passend voor de zorgvragers en zo 
niet, is dan helder wat het toekomst-
perspectief is? 

Aan dit geheel hangt een kostenplaatje. Elke 
locatie beschikt over de eigen inkomsten en 
uitgaven. Vanuit het hoofdkantoor in Zwolle 
worden de geldstromen in goede banen geleid. 

Om die functie voor de hele organisatie te 
vervullen, dragen alle locaties een percentage 
naar rato bij aan de overhead. Dat betekent 
concreet dat de ondersteunende afdelingen 
waar dat mogelijk is werk uit handen van de 
locaties nemen en hun ruimte geven om eigen 
(financiële) keuzes te maken waar dat wenselijk 
is. Elke locatie beschikt om die reden over een 
dashboard waardoor de locatie zelf inzichtelijk 
heeft hoe het er (financieel) voorstaat.

We streven naar stabiele locaties, maar dat is 
een streven: we weten dat het in de dagelijkse 
praktijk soms anders gaat. Daarbij is het 
belangrijk dat er overzicht is en dat de locatie 
op de hoogte is van wat het moeilijk maakt 
om de stabiliteit vast te houden. Een cliënt 
bijvoorbeeld die onverwachts een open plaats 
achterlaat, of een pand dat niet meer voldoet. 
Inzicht leidt ertoe dat er werk gemaakt kan 
worden van mogelijke scenario’s om weer tot 
stabiliteit te komen. Tot die tijd kan de locatie 
waar nodig aanspraak maken op de zogenoemde 
calamiteitenpot die Sprank elk jaar achter de 
hand heeft voor noodsituaties. Voor de totale 
organisatie is een gezonde balans in inkomsten 
en uitgaven cruciaal. We sturen op een positieve 
operationele kasstroom en een gezond eigen 
vermogen. Jaarlijks willen wij een positief 
rendement maken, dat wij kunnen gebruiken 
voor strategische investeringen.

In de komende beleidsperiode hebben de 
volgende aspecten onze bijzondere aandacht:

Huisvesting
Locaties zullen zich meer gaan specialiseren 
in bepaalde soorten zorgverlening (bijv. 
zorgintensief of begeleidingsintensief). Hierdoor 
zal er ook meer homogeniteit ontstaan in de 
groepen en in de gewenste inrichting van het 
desbetreffende pand. 
Deze homogeniteit wordt, indien nodig, 
bewerkstelligd door interne doorstroming binnen 
een regio. Deze beslissingen worden onder 
andere genomen via instroom-doorstroom-
uitstroom-besprekingen (IDU), waarbij contra-
indicaties ook worden meegewogen. Op basis 
van het doelgroepenbeleid is er een passend 
huisvestingsbeleid10 vastgesteld en hanteren 
we de komende beleidsperiode onderstaande 
prioritering:
•  Herinvesteringen in bestaande locaties voor 

het op peil houden van de inventaris en 
inrichting.

•  Investeren in duurzaamheid locaties in 
verband met verplicht karakter en gunstig 
terugverdienmodel.

•  Investeren in levensloopbestendig maken 
van locaties (inclusief domotica) in verband 
met huidige knelpunten en in volgorde van 
aflopend contract.

•  Investeren in nieuwe locaties in eigendom als 
alternatief voor huur en als basis voor groei.

•  Wat betreft het financieren van nieuwe  
 gebouwen is het de logische keuze om (waar 
mogelijk) eigen middelen in te zetten voor een 
nieuwe (specifieke) locatie waarin zwaardere 
zorg wordt geleverd. Een sprankelende 

bedrijfscultuur ontstaat alleen 
als we het samen doen.



11  Haalbaarheidsstudie huisvesting doelgroepenbeleid 1 juni 2021.
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Vanuit het doelgroepenbeleid heeft de 
werkgroep Regionaal Haalbaarheidsonderzoek 
Doelgroepen samen met de IDU-teams in de 
regio’s de strategische richting op financiële 
haalbaarheid van huisvesting onderzocht en 
nader uitgewerkt11. 

Dagbesteding
Sprank gaat zich meer richten op dagbesteding 
(voor de intern wonende cliënten). Hier vallen 
ook huiskamerprojecten onder. 

Technologie en innovatie
Technologische ontwikkelingen gaan 
snel en bieden ook mogelijkheden in de 
gehandicaptenzorg. We kunnen steeds 
meer gebruikmaken van innovatieve middelen 
om de zorgverlening te verbeteren, meer 
maatwerk te leveren en tegelijkertijd kosten 
te reduceren. Het gebruik van beeldbellen en 
elektronische toedienregistratie ten behoeve 
van medicatie zijn voorbeelden die in de 
praktijk al werken. 

Ook technologische mogelijkheden die 
de cliënt voorzien van oplossingen op het 
gebied van communicatie, mobiliteit en 
zelfstandigheid zijn in beeld. 
Sprank kan als betrekkelijk kleine organisatie 
geen voortrekker zijn in technologische 
innovaties, maar streeft er wel naar een 
adaptieve organisatie te zijn. Naar verwachting 
gaan zorgkantoren regionale budgetten 
hiervoor ter beschikking stellen. Dat zal ons 
waarschijnlijk meer mogelijkheden gaan 
bieden.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk woord binnen 
onze huidige samenleving en zorgverlening. 
Waar het precies voor staat, is alleen niet 
altijd duidelijk. Als christelijke organisatie 
hebben we meer affiniteit met de bijbelse 
notie van rentmeesterschap. Hieruit 
onderscheiden we binnen Sprank drie soorten 
duurzaamheid: groene duurzaamheid, 
sociale duurzaamheid en maatschappelijke 
duurzaamheid. Groene duurzaamheid heeft 
te maken met goed zorgen voor Gods 
schepping en het klimaat, bijvoorbeeld 
door het verminderen van gas- en 
elektriciteitsgebruik. Zorgaanbieders in 
Nederland zijn grootverbruikers van energie, 
water, voedsel, materialen en grondstoffen. 
Hier is veel duurzaamheidswinst te behalen.

Sociale duurzaamheid draait om duurzaam 
leren omgaan met onszelf en met elkaar 
binnen de zorg, zodat we onze eigen reserves 
niet uitputten en vitaal blijven. Het gaat om de 
kwaliteit van leven en om het gezond leven en 
werken van cliënten en medewerkers. Gezond 
eten, bewegen en een goede balans vinden 
tussen inspanning en ontspanning 
valt hieronder. 

Maatschappelijke duurzaamheid, of 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
vraagt dat we nog verder om ons heen kijken: 
wat zijn de gevolgen van onze keuzes voor 
onze maatschappij en de mensen die het 
hierin zwaar hebben? Maatschappelijke 
duurzaamheid kan betekenen dat we lokale 
ondernemers ondersteunen of onze inkopen 
doen bij partners die mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. 
Op basis van de christelijke identiteit komt 
duurzaamheid bij Sprank steeds meer in 
het vizier als een belangrijk principe onder 
goede zorg. Als organisatie willen we ons 
rentmeesterschap serieus nemen en werk 
maken van een goede omgang met de 
schepping, elkaar en onze verre naasten. Hierin 
blijft de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit 
van leven voor de cliënt uiteraard centraal 
staan. Wij streven ernaar om als organisatie 
bewuster keuzes te maken en, waar mogelijk, 
groene, sociale en/of maatschappelijke 
duurzaamheid na te streven. De eerste stappen 
zijn inmiddels gezet. Zo komt er ledverlichting 
op alle locaties, is er een pilot gaande naar de 
mogelijkheden tot afvalscheiding en wordt 
er voor verschillende locaties gekeken naar 
zonnepanelen. 

Bij de inkoop wordt steeds vaker voor een 
duurzamer alternatief gekozen. Ook inspireren 
medewerkers en begeleiders elkaar om 
gezonder en duurzamer te leven en ontstaan 
er leuke initiatieven en ideeën rond gezonde 
leefstijl. Voor de komende jaren wordt er 
gekeken hoe we duurzaamheid een factor van 
belang kunnen laten zijn in alle aspecten van 
onze zorgverlening. Begin 2022 wordt daartoe 
een plan van aanpak opgeleverd en vastgesteld 
en in de jaren daarna uitgewerkt.

7.3      Samen werken aan een 
sprankelende bedrijfscultuur en 
bedrijfsvoering

Het afgelopen jaar werd Sprank uitgeroepen 
tot Beste Werkgever in de gehandicaptenzorg. 
Om een goede werkgever te kunnen zijn en 
blijven is de bedrijfscultuur van grote invloed. 
De bedrijfscultuur bepaalt de praktijk van de 
bedrijfsvoering. Ze creëert de voorwaarden om 
het werk met plezier te kunnen doen.
Idealiter zien we dat onze bedrijfscultuur 
‘sprankelt’. Onderling vertrouwen, verbinding 
en persoonlijke aandacht uitstralen, daar 
gaat het om. We geloven erin dat als de 
medewerker zich goed voelt, dit ook een 
positief effect heeft op de geleverde zorg. Het 
is belangrijk dat mensen zich gezien voelen 
en uitgedaagd worden om zelf bij te dragen 
aan die bedrijfscultuur. Uiteindelijk gaat het 
erom dat onze medewerkers goed in hun vel 
zitten en de dingen kunnen doen die ze van 
belang vinden in het leven. Daarbij draait 
het ook om een goede balans tussen werk 
en privé. Dit vraagt een actieve bijdrage van 
medewerkers. Een sprankelende bedrijfscultuur 
ontstaat alleen als we het samen doen, niet 
denken in wij-zij (onderling als locaties of als 
hoofdkantoor naar locaties en vice versa). We 
willen elkaar erop 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?
Sprank bestaat uit locaties die niet op zichzelf 
staan. We willen ernaartoe groeien dat alle 
locaties door het hele land elkaar actief weten 
te vinden voor steun en advies of inspiratie. 
Daarmee sluiten we ook aan bij de wens van 
medewerkers om van elkaar te leren. Het 
hoofdkantoor hoort daar nadrukkelijk bij. In de 
zorg draait alles om het welzijn van de cliënt. 
Medewerkers op locaties spelen voor cliënten 
een belangrijke rol in het ervaren van een 
thuis en het goed functioneren van een sociaal 
netwerk om hen heen. Medewerkers op hun 
beurt moeten ervaren dat ze ertoe doen, dat 
zij het menselijk kapitaal van de organisatie 
zijn. In de herijkte zorgvisie wordt daarom 
bewust aandacht besteed aan hoe de drie 
kernwaarden van Sprank betrekking hebben op 
de werkcultuur. 
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Zorgprofessionals willen juist in hun 
persoonlijke motivatie om voor christelijke zorg 
te kiezen geïnspireerd en gevoed worden. Door 
de werkdruk is de kans aanwezig dat juist die 
inspiratie te weinig wordt gevoed. De actualiteit 
laat zien dat de zorg aan het opschuiven is van 
roeping naar beroep. Dat ontkennen zou geen 
recht doen aan de vragen die daarmee anno 
2021 spelen: ‘Hoe ga ik om met mijn grenzen?’ 
‘Hoe verdeel ik mijn tijd tussen thuis en het 
werk?’ ‘Is de hoogte van het salaris een reden 
om een functie wel of niet te willen uitoefenen?’ 
Om medewerkers in de toekomst voor Sprank 
te vinden en vast te houden is het belangrijk 
dat de organisatie een plek is waar je met je 
dilemma's als werknemer terecht kunt. Een 
verschillende manier van geloven betekent 
voor Sprank dat ook medewerkers hun eigen 
normen en waarden meenemen. Dit kan in het 
werk soms leiden tot verschil van inzicht op 
medisch-ethische thema’s, invulling van de 
zondag, relatievorming en seksualiteit. Van 
medewerkers wordt gevraagd om hun eigen 
persoonlijke normatieve kader niet leidend te 
laten zijn in de begeleiding van de cliënt. Dat 
kan soms voor een spanningsveld zorgen en 
om die reden mogen medewerkers van Sprank 
verwachten dat we daarvoor indien nodig 
passende intervisie en/of moreel beraad bieden.

Een open en transparante cultuur gaat hand 
in hand met het belang van een effectieve en 
efficiënte bedrijfsvoering. Tot op heden hebben 
we de waarde van adequate bedrijfsvoering 
vooral benoemd als voorwaarde om goede 
zorg te kunnen bieden aan cliënten. In de 
komende beleidsperiode leggen we het accent 
op de professionele ondersteuning van de 
medewerkers. Daarvoor is het belangrijk dat 
het bedrijfsbureau zich doorontwikkelt op 
het terrein van servicegerichtheid richting 
de locaties als voornaamste afnemers. 
Medewerkers moeten vooral bezig kunnen 
zijn met de cliënten, zonder belemmerd te 
worden door administratieve regeldruk. Een 
fijn werkklimaat wordt zo optimaal mogelijk 
georganiseerd vanuit praktische en efficiënte 
werkprocessen. Daarbij wordt de visie van wat 
praktisch en efficiënt is mede door de werkvloer 
zelf bepaald.

In de komende beleidsperiode hebben de 
volgende aspecten onze bijzondere aandacht:

Leeromgeving
Bij Sprank fungeert de werkplek idealiter als 
een positieve leeromgeving. We gaan voor 
‘samen verbeteren en leren van elkaar’. In het 
mto werd onder andere door medewerkers 
als verbeterpunt aangegeven dat ze meer 
van elkaar willen leren. We stimuleren de 
medewerkers om vragen te stellen, zelf op 
zoek te gaan naar antwoorden en innovatief 
te zijn. We stimuleren de onderlinge dialoog 
en het reflecteren op het werk. Als onderdeel 
van deze leeromgeving zullen we de komende 
vier jaar gebruiken om medewerkers te 
ondersteunen bij het vergroten van een 
professionele autonomie. Het bevorderen van 
de deskundigheid zorgt ervoor dat er zorg 
op niveau kan worden geleverd. Daarvoor 
worden inhoudelijke methodieken rond de 
voornaamste doelgroepen ingezet. Leren en 
deskundigheidsbevordering worden meer 
toegespitst op de doelgroep van de locatie in 
plaats van Sprank-breed. 
Werken in de zorg betekent ook: om kunnen 
gaan met veranderingen, daarin mee kunnen 
bewegen. Medewerkers moeten in kunnen 
spelen op een diversiteit aan zorgvragers en 
hun verwanten, waarbij dikwijls een groot 
zelfoplossend vermogen verlangd wordt. Om 
toegerust het werk aan te kunnen, moeten 
ze kennis en vaardigheden opdoen op 
betrekkelijk nieuwe terreinen. Denk daarbij 
aan: leren communiceren in een veranderende 
omgeving met mondige verwanten, 
verwachtingsmanagement bij onverwachte 
situaties en omgaan met bedreiging en 
agressie.

Loopbaanperspectief
Ook Sprank krijgt te maken met de schaarste 
op de arbeidsmarkt: met name geldt 
dit voor de functies van begeleiders-C 
en verpleegkundigen. Inzetten op een 
efficiënt en modern wervingsproces is een 
ontwikkelpunt voor de komende periode. Om 
medewerkers te blijven boeien, is het van 
belang dat er ook meegedacht wordt over het 
toekomstperspectief van medewerkers bij 
Sprank. Als reden om van baan te veranderen 

wordt tegenwoordig het ontbreken van 
voldoende doorgroeimogelijkheden voor 
hbo-opgeleide medewerkers genoemd. De 
actualisatie en aanpassing van het functiehuis 
in 2018 vraagt in 2022 om een update. Er 
moet nadrukkelijk aandacht komen voor de 
doorgroeimogelijkheden van begeleiders. De 
medewerker heeft hierin een actieve rol en zelf 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen 
persoonlijke ontwikkeling en het functioneren 
van de organisatie. Dat betekent concreet 
dat Sprank open wil staan voor specifieke 
loopbaanwensen van de medewerkers, maar 
dat altijd zal verbinden aan het belang voor de 
totale organisatie.

Strategische personeelsplanning
Een belangrijk speerpunt is duurzame 
inzetbaarheid. ‘Hoe houd ik mijn werk op de 
langere termijn vol?’ is voor veel van onze 
medewerkers een actuele vraag. Aandacht 
voor vitaliteit en gezondheid in de brede zin 
van het woord is steeds belangrijker bij Sprank. 
Daartoe ontwikkelen we een strategische 
personeelsplanning. Door het voorbereiden, 
vormgeven en implementeren van beleid 
rondom de instroom, doorstroom en uitstroom 
van medewerkers werken we aan een 
personeelsplanning die aansluit bij het behalen 
van de strategische doelen. 
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8. Afhechting meerjarenbeleidsplan 2018-2022

Acties mjb 2019-2022 Afgerond Afronding  
in 2022

Pastorale zorg; benoeming pastoraal medewerker; aansluitende vormen bij 
cliënten m.b.t. geloofsbeleving.

√

Behoeftepeiling cliëntactiviteiten; in kaart gebracht. √

Optimale bedrijfsvoering: meerjarenbeleid als uitgangspunt jaarplannen; 
duidelijke beleidscyclus; (financieel) zorgpad cliënten; gebruik van 
organisatiebreed verbeterregister (aansluiten bij MIC, is in uitvoering); 
belang van feedback en reflectie.

√

Acties mjb 2019-2022 (vervolg) Afgerond Afronding 
in 2022

Juridische status cliënt, beleid en werkwijze vastgesteld. √

Gezonde leefstijl; beschreven en geïmplementeerd. √

Doelgroepenbeleid en haalbaarheidsonderzoek. √

Huisvesting- en vastgoedbeleid. √

Data verzamelen; dit is opgegaan in het haalbaarheidsonderzoek 
huisvesting / doelgroepen. 

√

Landelijk huisvestingsplan en meerjarig onderhoudsplan locaties. √

Stakeholdersanalyse en samenwerkingspartners per locatie (protocol 
inkoop / leveranciersbeoordelingen). 

√

Domotica en telefoniebeleid. √

Palliatieve zorg; beleid is vastgesteld, implementatieplan is gestart. √

Begeleidingsmethodieken (onderzoek Presentiebenadering) onderdeel van 
herijking zorgvisie.

√

Ambulante zorg; het opgestelde model met bijbehorend stappenplan 
waarlangs de doelstelling ‘ambulante zorg verlenen onder strikte 
voorwaarden en minimaal kostendekkend’, heeft geleid tot stopzetten van 
de Wmo-zorg die gegeven werd via ambulante teams. 
(Ambulant Wlz gaat door en ook ambulante zorg Wmo vanuit 
woonlocaties). 

√

Samenwerking; het op zoek gaan naar samenwerkingspartners op gebied 
van onderzoek en innovatie om nieuwe praktijken te ontwikkelen en te 
(laten) toetsen, is deels ten uitvoering gekomen door de afdelingen HRM en 
Kwaliteit.

√

Regionale dagbesteding; dit is tot uiting gekomen in lokale initiatieven  
voor dagbesteding. 

√

Duurzaamheid (Green Deal); de externe initiatiefnemer heeft het  
project opgeschort. 

√

Bedrijfsruimte hoofdkantoor; door hybride werken is pakket van  
eisen verschoven.

√

7.4       Betrokken zijn op onze omgeving 
(stakeholders en samenleving)

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. Sprank is zich bewust van 
het belang van een goede naam. We hechten 
eraan bekend te staan als een betrouwbare 
en zorgvuldig opererende partij waar je goed 
mee kunt samenwerken. In de ontmoeting met 
onze samenwerkingspartners evalueren wij 
regelmatig de kwaliteit van de samenwerking. 
Sprank heeft anno 2021 een goede reputatie bij 
zorgkantoren en andere stakeholders. 
Als gevolg van de stijgende zorgkosten in 
Nederland zullen zorgaanbieders de komende 
jaren vormen van samenwerking en netwerken 
moeten vinden om de krachten te bundelen. 
Het doel is gemakkelijk toegankelijke zorg 
aan te bieden tegen lagere kosten. In die 
zin is betrokken zijn op onze omgeving ook 
echt noodzakelijk. De kosten van de zorg 
stijgen snel en continu. Er wordt creativiteit 
en innovatiekracht gevraagd om de zorg te 
kunnen blijven bekostigen. 
Gelet op deze ontwikkelingen en het 
streven van de overheid naar integrale 
gezondheidszorg is het van groot belang 
de zorg als geheel te zien en de verbinding 
te leggen tussen verschillende (sub)
domeinen. Om kwalitatief goede en 
betaalbare zorg te kunnen blijven bieden 
is samenwerking van fundamenteel 
belang geworden. Samenwerking met 
de gehandicaptenorganisaties onderling 
(horizontaal) en in de regio met partners 
in wonen, werken/leren en zorg en welzijn 
(verticaal). 

Het recente besluit in 2021 van Sprank om 
als locaties onderling op te trekken in regio’s 
Oost, Noord, Midden en West leidt ertoe 
dat we in samenwerkingsverbanden met 
andere partners in de regio duidelijker onze 
stem kunnen laten horen. We vinden het 
daarbij wel belangrijk dat onze christelijke 
identiteit gewaardeerd, erkend en 
gewaarborgd blijft. 

In onze samenleving hebben kwetsbare 
mensen altijd een bijzondere plek ingenomen. 
Anders dan in sommige (ontwikkelings-)
landen worden gehandicapten niet weggestopt 
of slecht behandeld. We kunnen spreken van 
een goed georganiseerde zorg rond mensen 
met een beperking. Deze vanzelfsprekendheid 
is iets waar we dankbaar voor zijn. 
Tegelijkertijd zien we dat er in maatschappij 
steeds minder tolerantie is voor mensen die 
‘anders’ zijn. En de kloof tussen mensen die wel 
en niet kunnen meedoen in de maatschappij 
groeit. Daarmee groeit de kansenongelijkheid. 
Voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking is meedoen ingewikkeld. Het 
aantal mensen met een lvb dat het zonder 
professionele ondersteuning niet redt, neemt 
daarom toe12. Deze mensen doen ook steeds 
vaker een beroep op de zorg van Sprank. 

Door schaarste aan mensen en middelen 
leeft in onze maatschappij de wens dat 
de samenleving zich zal ontwikkelen 
van een verzorgingsstaat naar een 
participatiesamenleving. Daarin staat niet 
‘zelfredzaamheid’, maar ‘samenredzaamheid’ 
centraal. Samenwerking tussen formele en 
informele zorg is hier een gevolg van13. 
Dat betekent concreet voor Sprank dat 
het belang van vrijwilligers die de zorg 
ondersteunen alleen maar groter zal worden. 

Vijfenzeventig procent van onze vrijwilligers is 
nu 50 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 in 2021 was 30 jaar of jonger. 
Hierdoor kan er op de lange termijn een 
tekort aan vrijwilligers ontstaan. Een hbo-
afstudeeronderzoek uit 2021-2022 naar het 
werven van vrijwilligers tussen de 18-30 jaar 
heeft een goed adviesrapport opgeleverd. Het 
advies is onder meer om met ambassadeurs 
vanuit de desbetreffende leeftijdscategorie te 
werken, de naamsbekendheid te vergroten op 
sociale media en meer samen te werken met 
lokale scholen en opleidingen. Deze adviezen 
willen we de komende beleidsperiode ter 
harte nemen en concreet uitwerken in een 
plan van aanpak. 

12    Bron visie document gehandicaptenzorg 2030, VGN, november 2020.
13    Krachtig verbindende toekomstvisie ouderenzorg, een voorbereide samenleving, Weyond februari 2021.
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9. Afkortingen en verwijzingen

Behandelgelden
Als iemand in een Wlz-instelling woont en van dezelfde instelling 
behandeling krijgt, noemen we dat 'verblijf met behandeling'. De 
financiering wordt ook wel behandelgelden genoemd. 

Begeleiding intensief Gedragsintensieve begeleiding in kleine groepen

Cto cliënttevredenheidsonderzoek

Emb ernstig meervoudig beperkte cliënt

Green Deal

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. 
Die andere partijen zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
andere overheden. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te 
voeren.

Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg is de overkoepelende term voor alle organisaties, 
diensten en instellingen binnen de gezondheidszorg die als missie de 
zorg-, hulp- en dienstverlening aan mensen met een functiebeperking 
hebben.

IDU Een overleg van Sprank waarin de instroom, doorstroom en uitstroom 
van cliënten wordt geagendeerd. 

Lvb Licht verstandelijk beperkte cliënt

Meerzorg 

De regeling Meerzorg is er om extra zorg te betalen voor cliënten met een 
zeer intensieve zorgvraag of extreme zorgbehoefte. De zorgvraag van de 
cliënt ligt dan minimaal 25% hoger dan de zorg die de cliënt krijgt uit het 
zorgprofiel. Meerzorg is dan ook een aanvulling op het zorgprofiel.

Mto Medewerkerstevredenheidsonderzoek

SWOT-analyse

SWOT staat voor de Engelse termen Strengths (sterkten), Weaknesses 
(zwakten, Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). In een 
SWOT-analyse koppel je de sterktes en zwaktes van een organisatie aan 
de kansen en bedreigingen in de markt.

VG 3-4-5-6-7-8

In de Wlz-indicatie die het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) afgeeft 
staat een zorgprofiel. Een zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte. VG staat 
voor sector verstandelijk gehandicapt. Het nummer geeft het de vereiste 
type zorgzwaarte aan.

Wlz Wet op de langdurige zorg 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

Wzd Wet zorg en dwang

Zorgintensief Cliënten met een intensieve verzorgingsvraag, deels afhankelijk van 
rolstoel en tillift

Het Meerjarenplan is van ons allemaal’. Om die uitspraak 
waar te kunnen maken, is het plan opgesteld door eerst 
heel goed te luisteren naar alle betrokkenen binnen en 
buiten Stichting Sprank. Nadat het beleid in contouren was 
geschetst, is er opnieuw inhoudelijk gereageerd vanuit de 
organisatie. Tenslotte is het Meerjarenbeleid minutieus 
doorgenomen en uiteindelijk formeel goedgekeurd door 
de RvT nadat de diverse gremia – management (BO), 
Ondernemingsraad en Cliëntenraad – geadviseerd hebben 
en het plan met cliënten en verwanten besproken is. 

We hechten hier grote waarde aan omdat het aangeeft dat 
Sprank zich realiseert dat liefdevolle zorg van hoge kwaliteit 
leveren aan mensen met een beperking niet tot stand komt 
in de bestuurskamer en ook niet door alleen te focussen op 
het primaire proces. De winst van de totstandkoming van het 
Meerjarenbeleid is daar alleen al in gelegen: we weten dat 
we elkaar nodig hebben om samen stichting Sprank te zijn. 
Vanuit onze christelijke identiteit zijn we ons bewust dat we 
dit willen doen onder de zegen van de Here, zoals Mozes het 
eeuwen geleden zich al realiseerde: alleen onder Uw genade 
willen we vanaf hier optrekken (naar Exodus 33: 15). 

Met dit Meerjarenbeleid  ‘Geloof in beweging!’ in de hand 
gaan we met vertrouwen de komende jaren tegemoet.

Zwolle, voorjaar 2022

Anne Westerduin de Jong

Tot slot



Bij Sprank willen 
we aansluiten bij 

de mens zoals hij of 
zij is: uniek in zijn 

of haar beperkingen 
en mogelijkheden.


