
GELOOF IN 
BEWEGING!

Het plan van Sprank voor 2022 tot 2026
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Dag collega! 

Voor je ligt het meerjarenbeleid van Stichting Sprank voor de periode 

2022-2026. Deze versie is speciaal voor medewerkers gemaakt. 

We hebben de afgelopen vier jaar gewerkt onder het motto dat 

we bij Sprank ‘meer dan het gewone’ willen doen in ons werk. 

Natuurlijk gaan we hier gewoon mee door! 

Tegelijkertijd zien we dat het tijd is voor nieuwe accenten. 

De coronaperiode heeft duidelijk gemaakt dat we moeten leren 

omgaan met het onverwachte. Medewerkers van de toekomst 

willen in staat zijn om met onzekerheden te leven en te werken. 

En bereid zijn om zich te blijven ontwikkelen, om de zorg te geven 

die er anno nu en in de toekomst nodig is.

Centraal staat de vraag hoe we goede zorg bij Sprank kunnen 

blijven leveren. Ons goede voornemen is om de komende jaren:

Zorg te leveren die aansluit bij de individuele cliënt 

Te streven naar stabiele locaties

Samen te werken aan een sprankelende bedrijfscultuur 

en bedrijfsvoering

Betrokken te zijn op onze omgeving (belanghebbenden 

en samenleving)

“Paulus zegt in Handelingen 17:28: ‘In Hem leven wij, bewegen wij 

ons en zijn wij’. Bij Sprank willen we ons door deze Bijbelwoorden 

de komende beleidsperiode laten inspireren.”

Binnen Sprank kunnen we dat alleen samen bereiken. Doe je mee?

Oktober 2021

Hoe kijk jij tegen de toekomst van de zorg aan? 
Waar droom je van voor je cliënten en waar 

hoop je op voor jezelf? 

WAT VIND JIJ?
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Bij Sprank geloven we in beweging. We bedoelen daarmee dat 

we geloven dat je in de zorg fl exibel moet zijn. De opvattingen 

over wat goede zorg is, veranderen door de tijd heen. Dat vraagt 

aanpassingsvermogen en daarvoor moet je dus kunnen (mee)bewegen.

We hanteren komende beleidsperiode de vergelijking met de 

stuurmanskunst. Deze metafoor werd al gebruikt in de oudheid! 

Het leven wordt wel vergeleken met het varen op zee. Soms is het 

water rustig, het andere ogenblik gaan de golven tekeer en moet 

je alle zeilen bij zetten om je bestemming te bereiken. Er moet 

geschipperd worden, de zorg legt vanuit de overheid eisen op en 

schept voorwaarden. Er moeten compromissen worden gesloten. 

Wie wat bereiken wil, moet dus kunnen laveren.

Stichting Sprank is als een vloot van boten en bootjes, die overal 

in Nederland varen en toch bij elkaar horen. Op pagina 8 zie je de 

kaart van Nederland waar de bootjes allemaal liggen aangemeerd.

De dagbesteding, de woonlocaties en het hoofdkantoor zijn als 

verschillende boten afgebeeld. Logisch, want wonen of dagbesteding 

bij Sprank is weer anders dan bedrijfsvoering op het hoofdkantoor. 

Al varend zijn er twee zaken voor Sprank heel belangrijk: 

Vaar je mee?
Kijk eens naar de boot waar jij op meevaart. 

In wie herken jij jezelf? En je collega's?

VRAAG AAN JOU

Het anker is onze 
identiteit waaraan 

we ons vasthouden.

Het kompas geeft aan 
waar we op koersen. 
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De zorg in Nederland 
Nederland heeft een goede gezondheidszorg. Maar er wordt steeds 

meer beroep op de zorg gedaan, terwijl er minder personeel is. 

De zorgkosten groeien en er is een grote administratieve druk. 

In de toekomst zullen we met minder middelen en mensen 

meer werk moeten doen. 

De gehandicaptenzorg
In de gehandicaptenzorg hebben we te maken met diverse 

veranderingen. Er komen meer mensen met een (licht) verstandelijke 

beperking in de langdurige gehandicaptenzorg terecht en ook 

mensen met complexe gedragsproblematiek of die intensieve 

specialistische zorg nodig hebben. 

Tel daarbij op dat de technologische ontwikkelingen in onze sector 

snel gaan. We moeten ons dus aanpassen aan al die veranderingen. 

Anderzijds maken deze ontwikkelingen het werken in de 

gehandicaptenzorg wel heel interessant!

De gehandicaptenzorg: wat 
zijn de uitdagingen van nu? Welke ontwikkelingen vind jij interessant?

Bespreek je keuze met je coördinerend begeleider en 
kijk samen hoe je hiermee aan de slag wilt gaan en kan!

WAT VIND JIJ?

Kennis: wat is er nog meer te leren van de 
nieuwste zorginzichten over beperkingen?

Innovatie: hoe kunnen we met technologische 
snufjes de cliënten helpen zelfredzaam te zijn?

Duurzaamheid: hoe zorgen we in de zorg ook 
goed voor de schepping en onze naasten?

Geloof: wat is er nog meer mogelijk dan Bijbellezen, 
naar de kerk gaan of bidden/zingen met een cliënt?
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Stichting Sprank: 
waar staan we nu?

De locaties
Sprank heeft in 2021 33 locaties met 66 woongroepen. Er zijn 

vier dagbestedingen met 11 dagbestedingsgroepen, waaronder 

huiskamerprojecten voor cliënten. Mogelijk komen daar nog 

twee nieuwe bij. Er zijn ook plannen voor herhuisvesting en 

nieuwbouw. Het hoofdkantoor van Sprank staat nog steeds in 

Zwolle. Omdat medewerkers nu deels thuis en deels op 

kantoor werken, blijkt het pand net genoeg ruimte te bieden.

De cliënten 
De cliënten zijn steeds jonger als ze bij Sprank komen wonen, 

waardoor ze langer op de locatie verblijven. Het aandeel 

50-plussers zal de komende jaren stijgen naar ongeveer de 

helft. Er zal dus meer deskundigheid nodig zijn op het gebied 

van palliatieve zorg en rouwbegeleiding.

De verwanten 
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 verdragen aan hun kinderen, 

een mentor of bewindvoerder.  

Dit betekent vanuit Sprank:  

investeren in de relatie met  

de nieuwe verwanten of  

externe  professionals. 

MIDDELSTUM

GRONINGEN

SAPPEMEER
HAREN

RODEN
BUITENPOST

ASSEN

STADSKANAAL

HOGEVEEN

ZWOLLE OMMEN

IJSSELMUIDEN

HARDENBERG

PUTTEN

AMERSFOORT

BUNSCHOTEN
SPAKENBURG

BERKEL EN RODENRIJS

BERGSCHENHOEK

GROOT AMMERS

DRACHTEN

ZUIDHORN

BEDUM

LEENS
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De medewerkers
Bij Sprank werken circa 700 mensen. Het medewerkers-

tevredenheidsonderzoek (mto, 2020) laat zien dat bevlogenheid, 

betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers is toegenomen. 

Zo zelfs dat Sprank is uitgeroepen tot Beste Werkgever van 2021 

in de sector gehandicaptenzorg. Daar zijn we trots op! 

De vrijwilligers
Circa 650 vrijwilligers zetten zich in voor de cliënten. Het merendeel 

is nu 50 jaar of ouder. Hierdoor kan er op de lange termijn een tekort 

ontstaan. We moeten dus extra zuinig zijn op de vrijwilligers. Een 

hbo-afstudeeronderzoek naar het werven van vrijwilligers tussen de 

18-30 jaar heeft goede adviezen opgeleverd, die we gaan toepassen. 

De christelijke/kerkelijke achtergrond
De verschillen die er bestaan in de samenleving op het gebied 

van geloof en kerk zijn ook zichtbaar binnen Sprank. Hoewel het 

overgrote deel van de cliënten nog steeds tot de Gereformeerde 

Kerken vrijgemaakt behoort, zijn ook steeds meer cliënten lid 

van andere kerkgenootschappen. Datzelfde beeld zien we onder 

medewerkers. Dit vraagt erom hierover goed in gesprek te blijven. 

Wat ons verbindt is het gedeelde levende geloof.

Tijdens de lockdown volgden de cliënten op zondag de diensten 

online. Enerzijds waren er cliënten die de wekelijkse kerkgang 

misten. Maar voor andere cliënten gaf het ook rust om thuis, in een 

prikkelarme omgeving, betrokken te zijn bij de kerkdienst. Als Sprank 

vinden we de kerkelijke betrokkenheid voor cliënten belangrijk. 

Tegelijkertijd willen we zoeken naar alternatieven voor cliënten 

die baat hebben bij meer rust. 

Er is bij Sprank meer aandacht gekomen voor geloofsbeleving 

via de verschillende zintuigen - zoals voelen, ruiken of zien - 

Goed in gesprek blijven over je geloof kan ook best spannend 
zijn als je het niet eens bent met elkaar. Wat helpt jou om de 

ruimte te voelen te kunnen zeggen wat je op je hart hebt? 

VRAAG AAN JOU

Ga het gesprek aan met collega’s: hoe doen zij dit? 
Wat kunnen jullie hierin van elkaar leren of hoe kunnen 

jullie elkaar beter begrijpen? 

die dikwijls beter aansluiten bij het niveau van de cliënten dan 

woorden (Bijbellezen, Bijbelstudie). We hebben bij Sprank rituelen 

ontwikkeld om belangrijke mijlpalen van cliënten te markeren, zoals 

de levensslinger of het schatkistje. Sprank heeft begin 2021 ook 

een geestelijk verzorger aangenomen. Zij ondersteunt de zorg die 

begeleiders (en kerken) aan cliënten geven.
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Identiteit en zorgvisie: 
waar staan we (2021), 
waar willen we heen 
(2026)?
In het identiteitsdocument 

‘Christenen in hart en zorg’ (2015) 

stonden zeven kernwaarden: 

Herkenbare christelijke cultuur, 

liefde, betekenisvol leven, 

betrokkenheid, deskundigheid, 

sprankelend en veiligheid.

In de praktijk waren dat er teveel 

om mee te werken. Daarom 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.

Met de focus op deze drie kernwaarden wordt onderstreept dat 

de identiteit bij Sprank in alles doorklinkt. Wat betekenen die drie 

kernwaarden concreet?

Een betekenisvol leven
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. We ondersteunen de 

cliënt om relaties vorm te geven en om in samenleving en kerk 

een volwaardige plaats in te nemen. Daarnaast overleggen we 

met de verwanten waarin zij kunnen bijdragen. 

Het anker is onze 
identiteit waaraan 
we ons vasthouden.

 1

 2

 3



14 15

Betrokkenheid
Betrokkenheid betekent: goede, persoonlijke relaties opbouwen 

met zowel de cliënt als de familie. En ook: een goede balans vinden 

tussen verbinding opzoeken en positie innemen als professional. 

Een herkenbaar christelijk leefklimaat
Sprank zal de komende jaren passende geloofsvormen zoeken die 

aansluiten bij de diverse ontwikkelniveaus van de cliënten. Studenten 

helpen ons daarvoor mogelijkheden te verkennen. Er zal ook een 

methode ontwikkeld worden om samen in gesprek te komen over het 

eigen geloof en de verscheidenheid in opvattingen. In 2021 is er een 

cultuuronderzoeker aangesteld die meekijkt hoe we de christelijke 

identiteit van Sprank kunnen bevorderen.

We willen dus meer aandacht besteden aan de rol van het persoonlijke 

geloof binnen het werk. Steeds meer christenen geven aan dat ze wel 

geloven, maar geen lid zijn van een christelijke geloofsgemeenschap. 

Bij Sprank denken we erover na hoe we daarmee omgaan in de 

werving en selectie van nieuwe medewerkers. 
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Zijn: hoe past wie ik ben, bij de identiteit van 
Sprank en bij wie mijn cliënten zijn?

Leven: hoe help ik cliënten zoveel mogelijk het 
gewone leven vorm te geven?

Bewegen: hoe reageer ik goed op nieuwe 
situaties die zich voordoen? 

Bij welk werkwoord heb je soms hulp nodig, denk je?
VRAAG AAN JOUGeloof in beweging

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). Van de locaties zal gevraagd worden dit drieluik: 

zijn-leven-bewegen indirect terug te laten komen als rode draad 

in de jaarplannen. Samengevat gaat het erom dat we in elke 

specifi eke situatie bedenken:

Wie willen we ZIJN? 
(onze identiteit)

 Hoe leven we het gewone LEVEN? 
(wat is daarin moeilijk of makkelijk?)

 Zijn we in staat om mee te BEWEGEN? 
(Om aan te sluiten: op welke manier 
moeten wij in beweging komen?) 

 2

 3
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Ons kompas geeft aan waar we op koersen. We koersen op deze 

vier doelen die te maken hebben met goede zorgen. We willen: 

Zorg leveren die aansluit bij de individuele cliënt 

Streven naar stabiele locaties

 Samen werken aan een sprankelende bedrijfscultuur 

en bedrijfsvoering

 Betrokken zijn op onze omgeving (belanghebbenden 

en samenleving)

Zorg leveren die aansluit bij de individuele cliënt
Twee trends tussen nu en 2030 laten zien dat de zorg steeds 

complexer wordt:

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. 

Meerjarenbeleid 2022-2026:
Zijn, leven, bewegen

In de komende beleidsperiode zijn dit belangrijke aandachtsgebieden:

Veiligheid - Dat heeft onder andere te maken met het bewust 

toepassen van de Wet zorg en dwang (2019). Ook een goede 

groepssfeer heeft te maken met veiligheid. 

Verpleegkundige en palliatieve zorg - Omdat het aandeel 

50-plusbewoners stijgt, is er in 2021 een coördinerend team 

verpleegkundigen (ctv) van start gegaan. Zij zullen verpleegkundige 

scholing aanbieden. Begin 2022 is een beleidsmedewerker zorg 

aangesteld om het team inhoudelijk te leiden. Sprank wil ook goede 

zorg leveren in de laatste levensfase van de cliënt. Onder palliatieve 

zorg wordt verstaan ‘het iemand comfortabel maken’ in de laatste 

fase van zijn/haar leven. 

Intimiteit en seksualiteit - 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. Daarvoor ontwikkelen we 

handige hulpmiddelen: er komt een routekaart die je kunt gebruiken 

als je vragen hebt rond een cliënt. Ook de aanstelling van een 

hulpverlener speciaal voor begeleiding gaat helpen om in te 

spelen op de vragen van nu. 

Werken met het ecd - Een werkgroep zet zich in om het ecd 

handiger en dus makkelijker in te 

richten, zodat het bijdraagt aan 

een actueel beeld van 

en voor de cliënten, 

de verwanten en 

de organisatie. 

Het kompas geeft aan 
waar we op koersen. 

 1
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Op welk terrein wil jij je de komende jaren 
professionaliseren?

LVB en moeilijk verstaanbaar gedrag: ik wil graag 
meer leren over gedragsproblematiek.

Veiligheid: ik wil meer leren over het bieden van 
nog meer veiligheid in de groep.

Zorg: ik wil mezelf ontwikkelen op het gebied van 
intensieve zorg en/of verpleegkundige handelingen.

Intimiteit en seksualiteit: ik leer graag hoe we zo 
kunnen begeleiden dat ik me er zelf ook 

prima bij op m’n gemak voel.

VRAAG AAN JOU Stabiele locaties 
Huisvesting - Locaties zullen zich meer gaan specialiseren in 

bepaalde soorten zorgverlening (bijv. zorgintensief of begeleidings-

intensief). Dat vraagt ook om aanpassingen van de gebouwen.

Dagbesteding - Ouder wordende cliënten vragen ook om andere 

vormen van dagbesteding. De huiskamerprojecten voldoen aan een 

behoefte om op een bepaalde leeftijd minder reisbewegingen te 

maken. Daar gaat Sprank zich meer op richten.

Technologie en innovatie - Het gebruik van beeldbellen en elektroni-

sche toedienregistratie van medicatie zijn voorbeelden die in de praktijk 

al werken. Ook technologische mogelijkheden voor de cliënt op het 

gebied van communicatie, mobiliteit en zelfstandigheid zijn in beeld. 

Duurzaamheid - We willen bij Sprank goede rentmeesters zijn, 

bijvoorbeeld door het verminderen van gas- en elektriciteitsgebruik. 

Bij de inkoop wordt steeds vaker voor een duurzamer alternatief 

gekozen. 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. Ook inspireren 

medewerkers en begeleiders elkaar met gezonde en duurzame 

initiatieven. Begin 2022 komt er een plan rond duurzaamheid dat 

verder wordt uitgewerkt. Daarbij hoort ook sociale en maatschappelijke 

duurzaamheid: goed met elkaar en kwetsbare mensen omgaan. 

Doe je mee met onze ‘Wall of Green’? 
Binnen Sprank zijn we nieuwsgierig naar hoe jij duurzaamheid 

op je werk en thuis vorm geeft. Laat het weten via 
info@stichtingsprank.nl of scan de code, dan komt ook 
jouw bijdrage te hangen op onze groene inspiratiemuur.

DOE JE MEE?



22 23

Een sprankelende bedrijfscultuur en bedrijfsvoering
We willen ernaartoe groeien dat alle Sprank-locaties door het hele land 

elkaar actief weten te vinden voor advies of inspiratie. Daarmee sluiten 

we ook aan bij de wens van medewerkers om van elkaar te leren. 

Leren - Bij Sprank willen we medewerkers ondersteunen bij 

het vergroten van hun professionaliteit. Omdat gekozen is voor 

begeleidingsintensieve en zorgintensieve zorg, zal Sprank dat 

specifi ek ondersteunen met professionele scholing. Werken in de 

zorg betekent ook: kennis en vaardigheden opdoen op nieuwe 

terreinen. Denk daarbij aan: omgaan met onverwachte situaties, 

bedreiging en leren communiceren met mondige verwanten. Als 

organisatie willen we ook door middel van scholing werken aan een 

nog betere verstandhouding met verwanten.

Loopbaanperspectief - Om jou als medewerker te blijven boeien, 

denkt Sprank mee over jouw doorgroeimogelijkheden en je 

specifi eke loopbaanwensen. Een belangrijk speerpunt is duurzame 

inzetbaarheid, zodat je je werk lang vol kan houden. 

Wat Sprank van jou als werknemer verwacht:
Dat je aan de bel trekt als je werk/privé balans niet meer goed voelt.

 Dat je het benoemt als je scholing nodig hebt om je werk goed 

te kunnen doen.

Dat je het aangeeft als je een loopbaanwens hebt.

Wat Sprank voor jou als medewerker doet:
 Je serieus nemen als je aangeeft dat je werk/privébalans 

niet meer goed voelt.

 Met jou op zoek gaan hoe je geschoold kunt worden.

 Samen met jou kijken wat haalbaar is als je je scholingswens 

bekend maakt.

Betrokken zijn op onze omgeving 
Om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen blijven 

bieden is samenwerking met collega-organisaties essentieel. 

We vinden het daarbij wel belangrijk dat onze christelijke identiteit 

gewaarborgd blijft. 
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Tot slot
We maken plannen en stippelen een weg uit voor de komende jaren, 

maar we weten dat God onze richting bepaalt (Spreuken 16:9.) 

Met alle uitdagingen die op ons afkomen is het extra bijzonder 

dat we ons geloof mogen delen met elkaar als medewerkers, 

met cliënten en hun netwerk. 

Ons vertrouwen in Hem verbindt ons en dat maakt ons 

samen Sprank! 

Ik nodig je uit om de vragen in dit plan te beantwoorden voor 

jezelf en het er later nog eens bij te pakken. Spreek je ideeën, 

maar ook je twijfels uit in je team. Laten we in gesprek blijven, 

het eens van een andere kant bekijken en zo tot de beste 

oplossing komen voor de cliënten. 

Anne Westerduin de Jong
Voorzitter raad van bestuur 

Stichting Sprank

Mijn notities
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“In Hem leven wij, 
bewegen wij 
en zijn wij.” 

Handelingen 17:28


