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Inhoudsopgave

Elvis luistert graag naar 

muziek, natuurlijk van Elvis 

Presley. Zijn andere hobby’s: 

het maken van vlogs, lezen 

over de Tweede Wereldoorlog, 

zijn verzameling over 

de oorlog en sport- en 

magneetvissen. 

Soldatenhelm
Elvis: “Van vissen word 

ik rustig en met het 

magneetvissen ruim ik 

ook mooi de natuur op”. 

Hij heeft al veel spijkers 

en moeren opgevist. 

Binnenkort gaat 

Elvis met zijn oma 

op vakantie naar de 

omgeving van de Grebbeberg 

in Rhenen. Hij hoopt dat hij 

daar een helm uit de oorlog 

zal opvissen. “De trekkracht is 

geen probleem, de magneet 

kan 500 kilo aan!”

Verkopen
Mocht hij een bom of een 

granaat opvissen, dan belt hij 

meteen de politie. Wat hij gaat 

doen met de helm? “Verkopen, 

want ik heb al een Duitse helm 

in mijn verzameling”. Elvis 

hoopt dat de wereld beter 

wordt: geen oorlogen meer. 

En hij vertrouwt erop dat de 

Here God daar voor 

kan zorgen. 

‘ Magneetvissen is 
spannend en ook nog 
goed voor de natuur’
Elvis Geertsma (21 jaar) woont sinds ongeveer 
anderhalf jaar in de Rozenhoek in Bergschenhoek. 
Hij woont er met plezier! Elvis werkt bij Poortwerk 
en leert voor magazijnmedewerker. Op zijn vrije 
maandag heeft hij tijd voor zijn vele hobby’s.

Elvis hoopt dat 
er nooit meer 
oorlog komt
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Seksuele gezondheid: 
‘We willen begeleiden, 

niet vermijden’
In Nederland is steeds meer 
aandacht voor de aanpak van 
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Terwijl de maatschappelijke 
discussie hierover speelt, is ook 
bij Sprank het gesprek gaande 
over intimiteit, seksualiteit  
en weerbaarheid. 

eigen lichaam zijn echte levensbehoeften 
van ieder mens, ook van onze cliënten. 
Aan die behoeften willen we recht doen 
met goede voorlichting en begeleiding.” 

4   Welke visie heeft Sprank als 
christelijke zorgorganisatie  
op seksualiteit?

Uit het nieuwe visiedocument: “In 
de schepping heeft God intimiteit en 
seksualiteit gegeven als een kostbaar 
geschenk. Bij seksualiteit horen 
(seksuele) gevoelens waarvan we mogen 
genieten en waarmee we ook zorgvuldig 
om willen gaan. We willen onze cliënten 
begeleiden bij hun seksualiteit, passend 
bij de bijbelse waarden die bij Sprank 
centraal staan.”

5    Welke seksuele ontwikkeling 
heeft iemand met een 
verstandelijke beperking?

Lichamelijk verschilt deze meestal 
niet van anderen. Maar de emotionele, 
sociale en dus ook de seksuele 
ontwikkeling loopt vrijwel altijd achter 
op het verstandelijke niveau. Uit 
het visiedocument: “Daarom willen 
we de cliënten begeleiden bij hun 
seksualiteit op een manier die past bij 
hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Met voorlichting, maar ook bij het leren 
omgaan met lichamelijke gevoelens, 
emoties en relaties, het ‘aankunnen’. 
Zo kan iemand verstandelijk weten 
dat hij niet zomaar een onbekende 
mag aanraken, maar heeft hij wel de 
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Wat is onze visie? En hoe begeleiden 
we de bewoners zo goed mogelijk bij 
het ontdekken en beleven van hun 
seksualiteit? Negen vragen – met 
de antwoorden. 

1   Waarom vindt Sprank seksuele 
begeleiding van cliënten belangrijk?

“We leren onze bewoners wat een 
gezonde manier van eten, drinken en 
bewegen is. Net zo belangrijk is het dat 
ze weten wat een gezonde en normale 
manier is om met seksualiteit om te gaan”, 
zegt Rianne van Dijken, arts verstandelijk 
gehandicapten en seksuoloog. 
“Seksualiteit is intiem en kwetsbaar. 
Mensen met een verstandelijke beperking 

zijn extra kwetsbaar op dit punt. Daarom 
maken we hen weerbaar en beter in staat 
hun eigen grenzen aan te geven en die 
van anderen te respecteren.” 

2   Hoe deskundig zijn de begeleiders 
van Sprank op dit gebied?

“Begeleiders krijgen hierin gerichte 
training en scholing en volgen webinars”, 
vertelt Pieternel Bredemeijer, voorzitter 
van de werkgroep Seksualiteit en 
intimiteit. “Elk team heeft bovendien de 
mogelijkheid van een moreel beraad, 
waarbij een casus wordt uitgediept.”  
Er zijn verder allerlei materialen 
beschikbaar en verschillende methodes, 
waaronder die van Wonderlijk gemaakt. 

3   Waarom heeft Sprank het beleid 
op seksualiteit en intimiteit 
geactualiseerd?

Pieternel: “Het oude document was 
aan vernieuwing toe. Het sloot niet 
meer aan bij onze huidige zorgvisie, de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de 
praktijk. Het geactualiseerde beleid geeft 
ruimte, is veel meer gericht op begeleiden 
dan op beperken en geeft duidelijke 
handvatten aan begeleiders. Aanraking, 
geborgenheid en het ontdekken van het 

‘Het is belangrijk 
dat cliënten hun 
eigen grenzen en 
die van anderen 

respecteren’
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behoefte aan nabijheid en geborgenheid. 
Hierdoor is er het risico dat hij op een 
ongepaste manier met seksualiteit 
omgaat. Dit maakt zo iemand 
kwetsbaar om slachtoffer te worden 
van grensoverschrijdend gedrag of zelf 
grensoverschrijdend te zijn.”

6   Krijgen alle cliënten bij Sprank 
begeleiding op het gebied van 
intimiteit en seksualiteit?

Al bij de intake wordt navraag gedaan of 
en hoe een cliënt seksuele voorlichting 
heeft gehad. En er wordt verteld dat 
intimiteit en seksualiteit binnen Sprank 
een vanzelfsprekend onderdeel vormen 
van het zorgplan. Ook is er aandacht 
voor het gebruik van internet en 

sociale media. Dat is een terugkerend 
gespreksonderwerp in de teams. We 
willen niet vermijden, maar begeleiden. 
Pieternel Bredemeijer: “We hebben een 
routekaart ontwikkeld en deze routekaart 
geeft begeleiders handvatten of het voor 
een cliënt nodig is om extra aandacht 
te geven aan het onderwerp. Voor een 
gedeelte van onze doelgroep is de 
behoefte er namelijk niet. Per cliënt wordt 
er gekeken welke voorlichting passend 
is. Meestal komt het gesprek er op een 
natuurlijke manier op. Bijvoorbeeld als je 
ontdekt dat bij een cliënt de noodzakelijke 
kennis ontbreekt of als je merkt dat 
iemand niet weerbaar is. Je moet tijd 
nemen om te onderzoeken wat iemand aan 
voorlichting en begeleiding nodig heeft op 
het gebied van de seksuele ontwikkeling.”

7   En als visies botsen?
Een begeleider hoeft de eigen principes 
niet los te laten. Maar hij of zij moet wel 
openstaan voor de normen en waarden 
van de cliënt en deze respecteren. 
Pieternel: “Tenzij deze maatschappelijk 
ontoelaatbaar zijn, niet passend bij 

de visie van Sprank op seksualiteit 
of schadelijk voor de cliënt en zijn 
omgeving. En als het botst tussen cliënt 
en verwant, kan de cliënt terecht bij zijn 
persoonlijk begeleider. De verwant kan 
zich wenden tot een sectormanager of 
gedragsdeskundige. We blijven in de 
Driehoek altijd praten vanuit de behoefte 
van de cliënt, wat hij aankan en waar hij 
recht op heeft.” 

8   Hoe betrekt Sprank verwanten  
nog meer?

Rianne van Dijken: “We vinden het 
waardevol om met verwanten in gesprek 
te blijven over dit onderwerp. Dit 
gebeurt binnen de Driehoek. Het is goed 
als verwanten begrijpen welk gedrag 
normaal is. Zo was er een moeder die 
het ingewikkeld vond dat haar zoon 
tijdens een knuffel een erectie kreeg. 
Het is fijn als ouders weten dat dit hoort 
bij de seksuele ontwikkeling en meer te 
maken heeft met emotie dan met lust. 
Ook paniek en angst kunnen zorgen 
voor een erectie. Ik heb twee webinars 
gegeven rondom seksualiteit en ik merk 
dat er veel bezorgdheid bij ouders is dat 
hun kind slachtoffer of dader wordt van 
grensoverschrijdend gedrag. Er is dus echt 
behoefte aan contact en kennis hierover.” 

9   Welk beleid heeft Sprank op 
bijvoorbeeld relatievorming, 
gebruik van internet en sociale 
media, masturbatie en pornografie?

Via de link www.stichtingsprank.nl/
seksualiteit is over deze specifieke 
thema’s meer te lezen. Hebt u vragen 
over het beleid van Sprank ten aanzien 
van intimiteit en seksualiteit, dan kunt u 
terecht bij de persoonlijk begeleider of  
de gedragsdeskundige van de locatie.  

 Bas Geertsema  Bas Geertsema 

“Het is een heel gevoelig onderwerp”, reageert 

Bas Geertsema. “En ik realiseer me dat er 

vóór mijn tijd als voorzitter al veel voorwerk is 

verricht. Er is een langdurig en grondig proces 

voorafgegaan aan de totstandkoming van deze 

beleidsnotitie. Dankzij dit voortraject konden 

we het in de cliëntenraad betrekkelijk snel eens 

worden over de inhoud.”

De volledigheid van het beleidsstuk spreekt 

Bas aan. Er worden zaken in behandeld zoals 

masturbatie, pornografie, anticonceptie, 

zwangerschap, relaties en genderproblematiek. 

Geertsema: “Niets is onbenoemd gelaten. Alle 

onderwerpen die met intimiteit en seksualiteit 

te maken hebben, worden op detailniveau 

besproken. En er wordt duidelijk een visie in 

verwoord en uitgelegd hoe Sprank met deze 

zaken omgaat. We stonden er helemaal achter  

en hebben dus over dit beleidsstuk positief 

advies uitgebracht.”
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Bas Geertsema (42) is sinds juni 
2022 de nieuwe voorzitter van de 
cliëntenraad (cr). De cr geeft advies 
of instemming over de besluiten van 
de raad van bestuur. Het beleidsstuk 
Seksualiteit en intimiteit stond bij zijn 
aantreden meteen al op de agenda. 

‘Ik merk dat er veel 
bezorgdheid bij ouders is 
dat hun kind slachtoffer 
of dader wordt’

‘Een heel  ‘Een heel  
 volledig stuk’ volledig stuk’

7 

Sprankel Magazine

6

 Van de cliëntenraad 

7 



Team cliëntgroep-

ondersteuners Sprank

Bewonersoverleg: ‘Bewoners 
voelen zich belangrijk’
Samen in een huis wonen 

waar iedereen zich prettig 

voelt. En: kunnen vertellen 

wat voor jou belangrijk 

is. Dat wil iedereen 

graag, en dat geldt ook 

voor onze bewoners. In 

het bewonersoverleg 

kunnen zij uitspreken wat 

zij van belang vinden. 

Een team van acht 

cliëntgroepondersteuners 

van Sprank helpt 

hen daarbij. 

Ethelka van der 

Geest is een 

van hen: “Door 

jarenlange 

ervaring als 

cliëntgroepondersteuner 

hebben we een band met 

de bewoners opgebouwd, 

we spreken hun taal 

en weten wat zij als 

prioriteiten zien. Doordat 

ze kunnen meepraten, 

voelen ze zich belangrijk 

en gehoord. 

Als er iets speelt, is het 

voor ons de kunst om 

erachter te komen wat er 

nu echt aan de hand is. Wij 

faciliteren, maar zorgen 

niet voor de oplossing. Een 

voorbeeld: op een locatie 

was eens budget voor 

een uitje. De begeleiders 

vertelden enthousiast: ‘We 

gaan naar de dierentuin.’ 

De bewoners gingen 

liever naar een pretpark, 

én naar de McDonald’s. 

Dit vertelden ze niet 

tegen de begeleiding, 

dat vonden ze lastig. Via 

het bewonersoverleg is 

het plan veranderd, en 

hebben ze uiteindelijk 

een fantastische dag 

gehad in de Efteling, 

mét een bezoek aan de 

M cDonald’s.”

Cliëntenraad op 
locatie: 
‘Een aanrader’
“We geven cliënten 

nu echt een 

stem”, zegt Wilma 

Haan, voorzitter van 

de cliëntenraad locatie 

Reysigerweg in Zwolle. 

“We zijn van een verwanten-

raad overgegaan naar een 

cliëntenraad en praten nu 

nog meer namens en mét 

de cliënt.” 

Doordat de cliëntenraad 

formeel verankerd is in de 

Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen 

(Wmcz) kunnen de cliënten 

meer invloed uitoefenen. 

Ook bewoner Redmer 

Stamhuis is lid van de raad. 

Vanuit het bewonersoverleg 

brengt hij agendapunten in, 

bijvoorbeeld wensen voor de 

inrichting, of een uitje met de 

bewoners. Maar op de agenda 

staan ook onderwerpen 

als de grote schoonmaak, 

de organisatie van een 

verwantendag, personele 

wisselingen en er wordt 

meegedacht over projecten 

zoals duurzaamheid en het 

elektronisch cliëntendossier 

(ecd) voor verwanten. 

Doorgevraagd
Alles is erop gericht dat de 

wensen van de bewoners 

centraal staan. Er wordt 

doorgevraagd en goed 

geluisterd. En doordat de 

coördinerend begeleider ook 

aanwezig is, is het lijntje met 

de bewoners en ook met de 

rest van het team kort. Wilma: 

“Ik vind het een aanrader, 

omdat ik er erg aan hecht 

dat de bewoners, onder 

wie een van mijn kinderen, 

gehoord worden.”
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Hoe kan ik meepraten?
Bewonersoverleg: cliënten zeggen wat ze 
belangrijk vinden in hun woon- en leefomgeving. 
Een cliëntgroepondersteuner helpt hen hierbij.

Cliëntenraad op locatie: cliënten en verwanten 
adviseren of geven instemming aan de sectormanager 
over onderwerpen die van belang zijn voor de locatie.

Cliëntenraad Sprank: landelijke raad met cliënten en 
verwanten, geeft advies of instemming over besluiten 
van de raad van bestuur.

‘Ik wil graag dat ‘Ik wil graag dat 
mijn kind gehoord wordt’mijn kind gehoord wordt’

De cliënten de regie geven, goed naar hen luisteren en hen zoveel 
mogelijk zelf laten bepalen. Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld in de 

raden van Sprank. Wat doen die? In dit artikel nemen we twee raden 
onder de loep: het bewonersoverleg en de cliëntenraad op locatie.

Als onderwerpen moeilijk zijn, bespreekt Redmer 

ze met Fred Toebes, die lid van de cliëntenraad, 

begeleider en verwant in één is.

‘ We geven 
cliënten 
een stem’

' Er wordt van alles besproken, 
tot de grote schoonmaak aan toe.' 9 8
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Jaap Moorlag woont al sinds 1991 in de Vlasakkerstaete in 
Hardenberg met begeleiding van Sprank. Jaap heeft een ernstig 
meervoudige beperking (EMB). Hij kan niet met woorden of gebaren 
duidelijk maken wat hij wel en niet wil. Hoe bepaal je dan als 
begeleider en ouders wat hij nodig heeft? 

Sprank is dit jaar gestart met de methode 
Perspectief, speciaal ontwikkeld voor 
mensen met EMB. In heel kleine, concrete 
stapjes wordt toegewerkt naar het 
perspectief ‘Wij begrijpen Jaap, en Jaap 
begrijpt ons’.

Riëtte Krijgsheld, 
gedragsdeskundige
“Het team van groep 3 
op Vlasakkerstaete nam 
zelf het initiatief: de 

methode Perspectief moeten we hebben! 
Deze methode is wetenschappelijk 
bewezen effectief voor mensen met 
EMB. En dat is bijzonder, want er 
wordt weinig onderzoek gedaan 
naar methoden voor deze doelgroep. 
Perspectief werkt simpel: ik bespreek 
samen met familie en persoonlijk 
begeleider het perspectief voor de cliënt. 
Voor Jaap is dat: wij begrijpen Jaap, 
en Jaap begrijpt ons.”

Voorspelbaar 
“Het hoofddoel voor dit jaar is: een 
voorspelbaar dagprogramma voor Jaap. 
Elke zes weken werken we daar met 
een concreet doel naartoe. En het eerste 
doel is behaald: elke ochtend hetzelfde 
handelingsscenario voor het aankleden. 
Deze voorspelbaarheid zorgt ervoor dat 
Jaap precies weet wat er wanneer gaat 
komen, en zo kan hij nu bijvoorbeeld zelf 
zijn sokken aantrekken. Het perspectief 

‘  Door de methode Perspectief 
weet Jaap precies wat er 
wanneer gaat komen’

geeft houvast, want zonder concreet 
doel verzanden we in de waan van de 
dag. Bijkomend voordeel is dat het team 
minder vergadert en rapporteert; we 
bespreken alleen het doel van de cliënt 
waar we op dat moment aan werken.” 

Reina Moorlag, 
moeder van Jaap
“Toen Jaap net in 
Hardenberg woonde, was 
dat een opluchting voor 

mij, maar wat heb ik vaak gehuild. Ik 
vond het verschrikkelijk om hem achter 
te laten. Inmiddels zijn we jaren verder 
en weet ik: hier wordt goed voor hem 
gezorgd en hij voelt zich hier thuis.”

Vast stramien
“Als moeder lees ik heel veel van zijn 
gezicht af: hoe zijn ogen staan, hoe 
zijn gedrag is. Ik vind het mooi dat de 
begeleiders Jaap beter willen leren 
begrijpen, want dat is ook onze wens 
voor hem. Met de methode Perspectief 
bereiken ze meer met Jaap. 

Perspectief in kleine stapjes

‘Wij begrijpen Jaap,
 en Jaap begrijpt ons’
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Gewoon, omdat échte vrienden elkaar 
helpen! Stichting Vrienden van Sprank 
zamelt geld in voor zaken die niet 
door de overheid bekostigd worden. 
Juist deze extra’s maken dat bewoners 
zich meer thuis voelen. 

Wil je helpen van Spoorzicht in Hoogeveen 
een warm thuis te maken?
Spoorzicht is sinds november het nieuwe 

thuis voor de bewoners van de huidige locatie 

aan het Schutsplein. Op het verlanglijstje van 

de bewoners staan een loungebank voor op 

het balkon en de aankleding voor een gezellige 

huiskamer. Met een gift aan de Vrienden 

maak je het mogelijk.

Mooie cadeaus voor Fraam!
In 2018 verwoestte een brand een groot deel 

van dagbestedingslocatie Fraam in Middelstum. 

Gelukkig was herbouw mogelijk en kunnen 

de cliënten nu weer volop aan de slag in 

een fonkelnieuwe locatie op het Groningse 

platteland. Bij de opening in september werd 

Fraam door de Vrienden verrast met een 

schommel en een braintrainer. En daar wordt 

al dankbaar gebruik van gemaakt.

Cadeaus voor 
het nieuwe huis 
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Wil je een donatie doen aan de 

Vrienden van Sprank? Scan de 

QR-code of maak een gift over 

via NL 90 RABO 0118 716 638 

(eventueel o.v.v. het project). 

Alvast bedankt!

Meer informatie over Vrienden 

van Sprank: vriendenvansprank.nl

‘Zwieren en zwaaien, 

met de wind door 

je haren’

Spoorzicht in Hoogeveen

De weekenden dat hij bij ons is, hadden 
we altijd al een vast stramien. Het is 
goed dat die voorspelbaarheid nu ook op 
Vlasakkerstaete wordt doorgevoerd. 
Jaap wordt straks vijftig, maar hij 
leert nog steeds!” 

Gea Zweers, persoonlijk 
begeleider van Jaap
“Bij Jaap zijn we echt aan 
het zoeken wat hij bedoelt, 
vooral de begeleiders die 

hem nog niet lang kennen. Jaap is de 
eerste bewoner bij wie we concreet met 
Perspectief zijn gestart. Als persoonlijk 

begeleider ben ik verantwoordelijk voor de 
voortgang van Jaaps perspectief. Elke dag 
rapporteren begeleiders op het doel: is het 
uitgevoerd zoals afgesproken? En dat geeft 
mij een beeld of we het doel gaan halen of 
dat we toch wat moeten bijsturen.”

Stapjes
“Zes weken lijkt kort, maar omdat we 
dagelijks met de methode werken, hebben 
we snel een beeld of we de goede kant 
opgaan. Kleine stapjes zijn veel werkbaarder 
dan een groot doel. Het behaalde doel 
integreren we in het vaste dagprogramma 
van Jaap. Het maakt niet meer uit wie Jaap 
aankleedt, hij herkent de structuur. Bij zijn 
dagbesteding werken ze met hetzelfde 
hoofddoel. Zo wordt de dag van Jaap steeds 
voorspelbaarder, en dat geeft hem rust.” 

‘ Kleine stapjes zijn veel 
werkbaarder dan een 
groot doel’

‘Ik lees veel van zijn gezicht af’

13 12
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De receptenmap is de trots van de Briljant. 
“Kijk”, zegt Niek, terwijl hij bladert door een 
omvangrijke map met heerlijkheden. “We 
zoeken geregeld een nieuw recept op dat 
we in de keuken uitproberen. En als het een 
succes is, dan komt het in de map.”
“Het is ons eigen kookboek geworden”, 
vertelt Anite. “Zo stimuleren we de 
bewoners om zelf nieuwe recepten uit te 
proberen die makkelijk, lekker en gezond 
zijn. En zo voorkomen we dat we elke week 
hetzelfde eten en is de maaltijd altijd weer 
gevarieerd: een bloemkoolschotel, pilaf, een 
maaltijdsalade, veel groenten en niet te veel 
aardappels. Voor de aardappels hebben we 
trouwens ook een trucje: we hebben daar een 
speciaal klein pannetje voor, zodat we nooit 
te veel piepers koken.”

Zelfstandig
“Wat we hiermee ook doen”, zegt 
begeleider Janny, “is de zelfstandigheid 
van de bewoners stimuleren. We hebben 
een rooster waarop ieder zijn taken kan 
aflezen: koken, tafeldekken, de vaatwasser 
inruimen, wassen, stofzuigen, aardappels 
schillen. Iedere dag zijn ze voor iets anders 
verantwoordelijk. Dat hoort bij het gewone 

leven. En als er iets tussenkomt, kunnen 
ze met iemand ruilen of overleggen ze 
met de begeleiding. Ruimte voor eigen 
keuze, medezeggenschap en overleg vind 
ik belangrijk. Ik zie het zo: de Briljant is 
jullie huis, en wij zijn te gast om jullie te 
ondersteunen als het nodig is.”

Klanken
Wie ook graag uit het huiskookboek kookt 
is Tinie Benthem (51). ‘’Soms eten er ook 
medebewoners mee’’, zegt ze. Maar dan wel 
in haar eigen keuken. Trots laat Tinie de rest 
van haar appartement zien. In haar kamer 
hangen borduurwerkjes die ze samen met haar 
moeder maakte en er staat een melkbus met 
een afbeelding van de oude boerderij waar 

Het Het 
geheim geheim 
van de van de 
BriljantBriljant

In de keuken van de Briljant in Zuidhorn 
is het een gezellige boel. Niek Klomp is 
vanmiddag uit zijn werk gekomen en is 
ontspannen bezig met de bietensalade. 
Een lievelingsrecept van alle bewoners  
én de begeleiders. “Ik maak het zelf thuis 
ook voor mijn gezin”, zegt Janny Plas.  
En haar collega Anite Vogelzang vult aan: 
“Die receptenmap van ons is echt een 
succesnummer.” 

Janny: ‘Dat bewoners hun 

eigen keuzes kunnen maken, 

vind ik heel belangrijk’

Tinie laat graag van zich 

horen op haar orgel.

Te
ks

t: 
Ch

ri
st

in
e 

va
n 

U
ff

el
en

 e
n 

T
he

a 
W

es
te

rb
ee

k 
 • 

 B
ee

ld
: C

ar
la

 M
an

te
n,

 A
m

in
da

 F
ot

og
ra

fie

Sprankel Magazine

15 

Sprankel Magazine

14

 Locatie in beeld: de Briljant  Locatie in beeld: de Briljant 



Ceremonie in Bergschenhoek

Ook in de Rozenhoek en het Hoekpunt in 
Bergschenhoek was er iets te vieren!  
Acht bewoners kregen hier de levensboom 
tijdens een officiële ceremonie, nadat  
zij een ritje in een limousine maakten.  
De dag werd afgesloten met een film en 
eten van de foodtruck!

Hoe goed is het…
 
Deze mooie bijdrage is gemaakt door Sprank-
bewoner Jan van der Spoel. Jan maakt ook foto’s 
in opdracht (www.janfotowereld.nl).
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Jubileum Vlasakkerstaete 

Op Vlasakkerstaete in Hardenberg 
ontvingen zeventien bewoners de 
levensboom. Dezelfde dag vierde de locatie 
haar vijfjarig jubileum met de opening 
van een beleef- en beweegtuin en een 
barbecue. Het was dus een mooi feest! 

Op verschillende locaties van Sprank mochten bewoners 
die 25 jaar of langer zorg krijgen bij Sprank de levensboom 

in ontvangst nemen. Dit beeldje staat symbool voor het 
gedeelde leven en het besef dat God erbij is.

Limousine voor de Lichtboei

Een eindje verderop in Hardenberg, op de Lichtboei, 
kregen zes bewoners eveneens het beeldje. Een zeer 
geslaagde dag in aanwezigheid van familie, bewoners 
en begeleiders, met een ritje in een limousine en met 
lekker eten! 

haar vader geboren 
is. Borduren, 
diamondpainting 
en wandelen zijn 
haar hobby’s. Ook 
klinken de klanken 
van Tinies orgel 
regelmatig door 
de gangen van de 
Briljant. 

Jongste
Niek (18) is de jongste bewoner van de 
Briljant. Hij werkt als servicemedewerker 
bij de Albert Heijn en doet een opleiding tot 
verkoopmedewerker. Niek houdt van bakken, 
wandelen en zijn appartement inrichten. Hij 
voelt zich thuis bij de Briljant. ‘’Bewoners en 
medewerkers respecteren elkaar. We doen 
dingen samen, maar ik kan ook mijn eigen 
gang gaan.’’

Stabiliteit
Anite werkt sinds mei 2022 als coördinerend 
begeleider op de Briljant. De meeste andere 
begeleiders werken er al veel langer. “Er 
is weinig verloop onder het personeel. Ik 
ben trots op onze stabiliteit. Dat is fijn voor 
onze bewoners. Ze worden onrustig van 
wisselende gezichten. Het is ook prettig 
als je zelf nieuw bent. Onze enorm ervaren 
medewerkers helpen de nieuwelingen: ‘Die 
cliënt moet je met rust laten als hij boos is. 
Die andere bewoner heeft juist behoefte aan 
nabijheid en gesprek’. Ze weten van elke 
cliënt hoe ermee om te gaan.”

Er is een ontspannen, knusse sfeer op de 
Briljant, vindt Janny. Als de acht bewoners 
thuiskomen en na het eten is er altijd een 
gezellig moment. Koffiedrinken voor wie dat 
wil, een knutsel, vaak een spelletje, of gewoon 
samen kletsen. “Dan leggen we de telefoon en 
de laptop weg en is er tijd voor elkaar.”

Allemaal experts
Een ander sterk punt van de Briljant is de 
brede expertise van de begeleiders. Anite: 
“De een weet veel van autisme, de ander 
van Down of LVB. We zijn allemaal expert 
op een bepaald gebied en vullen elkaar 
aan. En ikzelf? Ik houd van organiseren, 
zoals de Open Dag of het regelen van 
vaccinaties, wat in coronatijd sterk speelde. 
Er is bij ons ruimte voor ieders talenten, 
en alle mogelijkheden worden goed benut. 
Misschien is dat wel het geheim waarom we 
graag bij de Briljant blijven werken.”

Benieuwd naar het ‘briljante’ recept van  
de bietensalade? Kijk op de achterkant.  
van deze Sprankel! 

Anite: ‘Trots op de receptenmap

  van de bewoners.’

Niek kookt regelmatig 

met medebewoners.

‘ Vrijheid van keuze vind ik heel 
belangrijk, en wij zijn te gast’
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Open plaatsen bij Sprank
Actuele informatie over open plaatsen en nieuwe 
wooninitiatieven bij Sprank ontvang je voortaan 
in de digitale nieuwsbrief en is ook via deze 
QR-code te vinden.

Aan het Sprankel-lezersonderzoek 
onder verwanten, medewerkers en 
vrijwilligers hebben maar liefst 193 lezers 
meegedaan. De reacties zijn vrijwel alle 
lovend: ‘Ga zo door!’ 
Woorden die eruit springen: 
aantrekkelijk, informatief, persoonlijk, 

verbindend. De respondenten kwamen met bruikbare suggesties, 
waaraan de redactie graag gehoor geeft: méér over hoe andere 
locaties de zorg aanpakken, hun tips en tops. Vooral cliënten in 
beeld. En: méér verdiepingsartikelen over ontwikkelingen 
in de zorg.

Oproepje: jouw 
lekkerste recept
Heb jij als cliënt van 
Sprank een favoriet 
recept? Stuur het recept 
en een foto (op minimaal 
1MB) naar t.westerbeek@
stichtingsprank.nl, met 
vermelding van je naam en 
locatie en waarom je dit zo 
lekker vindt. De redactie 
maakt een selectie van 
de inzendingen.

Lezersonderzoek 
Sprankel: ‘Ga zo door!’
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Korte berichten

Sprankel is een uitgave van Stichting Sprank, 
christenen met hart en zorg voor mensen met 
een beperking. 

Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle

T 088-007 07 00
W www.stichtingsprank.nl
E info@stichtingsprank.nl

Vrienden van Sprank
secretariaat@vriendenvansprank.nl 
0321-312 684

Wilt u eenmalig een bijdrage geven? 
Uw gift is welkom op rekeningnummer NL90 
RABO 011 87 16 638 t.n.v. Stichting Vrienden 
van Sprank te Zwolle. Donateur worden? 
Vul online een aanmeldformulier in op 
vriendenvansprank.nl.

Vrijwilliger worden?
Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk 
of hebt u daarover vragen? Neem contact met 
ons op via vrijwilligers@stichtingsprank.nl.

Wilt u de Sprankel niet meer ontvangen?
Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar 
info@stichtingsprank.nl.

Cliëntenraad
clientenraad@stichtingsprank.nl
0592 340 645

Redactie Sprankel
Nina Boddeüs, Margreet van Buuren, 
Henriëtte Riemersma, Marloes Selles, 
Christine van Uff elen, Thea Westerbeek

Beeld
Estelle Bijker, Elisabeth Ismail, Carla Manten

Concept & vormgeving
Redmatters § redmatters.com

Druk
Vellendrukkerij BDU

Uitgave
Jaargang 4, nummer 12, november 2022

© Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar 
gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie.
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Opening van 
het nieuwe Fraam!

Wat doet de bestuurder vandaag?

Opstaan: ontbijten & 
wandelen
Elke werkdag begin ik met 
ontbijt en een wandelingetje.

Rijden van Doorn naar Bedum
Wanneer ik een aantal uren achter 
het stuur zit, probeer ik telefonisch 
te overleggen. Vanmorgen met 
collega’s van het hoofdkantoor. 

Koffie bij locatie De Reiger
Als ik dan toch op weg ben, combineer ik 
het graag met een bezoek aan een locati e. 
Coördinerend begeleider Berend Zijlstra heet 
me hartelijk welkom in de Reiger in Bedum. 

Met manager Marco Martens 
meerijden naar Fraam
De laatste kilometers rijd ik met Marco 
mee. Onderweg praten we bij over 
onderlinge samenwerking in de regio.

Opening van het nieuwe Fraam
Geweldig, wat zijn er veel mensen bij 
de opening van Fraam! Coördinerend 
begeleider Jantje Sikkema en alle 
‘Framers’ hebben dit feest supergoed 
voorbereid. Samen met Max en Thomas 
plant ik een prachti ge walnotenboom.

Feest!
Rondkijken op Fraam, genieten 
van lekkere hapjes en mensen 
ontmoeten. Vrijwilligers, collega’s 
en cliënten spreken is zo belangrijk 
om mijn werk goed te kunnen doen. 

Terug naar huis
Marco heeft  me weer bij mijn auto afgezet 
en ik rijd naar huis. Niet alleen mijn auto 
maar ook ikzelf ben weer opgeladen.

07.00

13.00
14.00

16.00 - 18.30 

12.1510.40

08.20

Anne Westerduin de Jong, raad van bestuur

Beeldcolumn
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van de Briljant

Bereidingstijd
15 minuten

Aantal 
8 personen
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van de Briljant

Aantal 
8 personen

Leuk om met je medebewoners 
te maken, deze briljante 
bietensalade met noten 
en rozijnen.

Koude 
bietensalade

Aan de slag
•  Snijd de rode bieten, ui, appel, 

komkommer en augurken in stukjes
•  Voeg de rozijnen en noten toe
•  Meng alles door elkaar

Smullen maar!

Dit heb je nodig
-  2 pakken vacuüm verpakte 

rode bieten (of 2 potten)

- Handvol rozijnen

- Handvol noten

- 1 ui
- 2 appels
- ½ komkommer

- Paar augurken

Recept 


