
2020 een jaar waarin alles anders ging dan 
in voorgaande jaren. Ook op Adullam had de 
coronapandemie, die in het vroege voorjaar 
ons land binnenkwam, grote impact. Deuren 
gingen dicht, bewoners werden ziek en 
medewerkers liepen op hun tenen om de zorg 
te kunnen blijven bieden. 

Adullam staat voor het ervaren van het gewone 
leven en het bieden van nabijheid. Daarentegen 
moest er afstand worden gehouden. Toch 
mocht op de voorziening elke dag worden 
gelezen uit de Bijbel en werd er gewezen op de 
Schuilplaats in gevaar. Psalm 91:1:

Een jaar van verandering 
Hij die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn Toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

We zijn dankbaar dat onze medewerkers 
met veel inzet en liefde zorg en begeleiding 
hebben kunnen bieden. 

A. Prins, 
Raad van Bestuur

Onze missie
‘Adullam wil op principiële en professionele 
wijze identiteitsgebonden, kwalitatief goed hulp 
verlenen c.q. zorg en dienstverlening op maat 
bieden in alle fasen van het leven, teneinde een 
bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen 
met een verstandelijke beperking en hun ouders, 
verwanten en/of (wettelijk) Vertegenwoordigers.’

Onze visie 
Vanuit deze missie is er een visie geformuleerd, 
namelijk: ‘Adullam laat vanuit een Bijbelse 
levensovertuiging mensen deelnemen aan 
het gewone leven door, met de samenleving, 
passende ondersteuning te organiseren.’ Dit 
strategische doel ligt verankerd in de drie 
merkwaarden:

Bijbels, samen en passend. 

“Wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, 
die zal niet maaien.” Woorden van de Prediker, die nog steeds actueel 
zijn. 2020, hoe anders dan anders was het. Toch mocht het werk binnen 
Adullam zijn voortgang hebben. Vanuit de Raad van Toezicht hebben 
we geconstateerd dat dit met grote betrokkenheid en een bovenmatige 
inzet gebeurde. Daarvoor past dankbaarheid aan alle medewerkers, maar 
bovenal aan de Heere. 

De Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van een toezichtvisie die recht doet aan de Governancecode. 
Ook wij dienen te voldoen aan de normen die gesteld worden door over-
heid en zorgkantoren. Maar ook hierbij is Gods 
Woord richtsnoer. Dat is een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid voor allen die bij 
Adullam betrokken zijn. Een hoge roeping!

Drs. R. Van Beijnum,
voorzitter Raad van Toezicht 

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is te 
vinden op www.adullamzorg.nl/raadvantoezicht

Raad van Toezicht

waardenvolle zorg
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Middelen en financiën
Dankbaar voor trouwe achterban
In 2020 hebben we ruim € 1.500.000 aan giften ontvangen. Het 
vervult ons met grote dankbaarheid. In een jaar waar zoveel acties 
niet door konden gaan heeft de achterban zich niet onbetuigd 
gelaten. Van vele particulieren, bedrijven, kerken en andere gevers 
ontvingen we soms bijzonder grote donaties. Het doet ons goed om 
te merken dat de identiteitsgebonden zorg voor onze naaste met 
een verstandelijke beperking zo trouw gedragen wordt. 

Mens en zorg zijn de twee pijlers die centraal staan in de organisatie. 
In 2020 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden waarbij deze 
pijlers zijn ingebed in de organisatiestructuur. Er is gekozen voor een 
klein MT met korte lijnen, waardoor er betere afstemming plaatsvindt 
en de afstand tot het werkveld wordt verkleind. 

Lerende organisatie
Als Adullam willen we een lerende organisatie zijn. Belangrijk hierbij 
is de beroepspraktijkvorming. Daarom hebben we het afgelopen jaar 
geïnvesteerd in meer praktijkopleiders. Zij spelen een cruciale rol in het 
begeleiden en binden van studenten, zowel stagairs als leerlingen. 

VIC-workhomes
De ontwikkeling van de VIC-Workhomes is in volle gang. De 
VIC-Workhome is de plaats waar gedrag intensieve en complexe 
begeleiding wordt geboden. Medewerkers die werken op een 
VIC-Workhome worden onder andere getraind op het vergroten van 
de draagkracht en fysieke en mentale weerbaarheid. 

Vrijwilligers
Adullam heeft een groot aantal vrijwilligers zoals vervoersvrij-
willigers, vrijwilligers die helpen bij tuinonderhoud of schoon-
maakwerk en vrijwilligers die samen met de cliënt activiteiten 
ondernemen. Helaas konden veel vrijwilligers in 2020 niet op 
locatie komen. Een lastige periode. Soms kwamen ze spon-
taan even op ‘raambezoek’ of brachten ze wat lekkers mee. 
Vrijwilligers, ze zijn en blijven onmisbaar!

Personeel per 31-12 2020 2019

Aantal formatieplaatsen 354 326

»  waarvan vast personeel (in fte) 357 317

Aantal personeelsleden 587 539

»  instroom personeel verslagjaar 168 128

»  uitstroom personeel verslagjaar 120 101

Ziekteverzuim 4,62 % 3,81 %

Mens en zorg

Exploitatieresultaat Stichting Zorg 
Adullam (x € 1.000)

 2020  2019 

Zorgopbrengsten  27.677  26.346 

Overige baten  1.897  1.210 

Bijdragen vanuit gelieerde stichtingen  931  1.009 

Totaal opbrengsten  30.505  28.565 

Personeelskosten  21.849  19.553 

Overige bedrijfskosten  8.075  7.306 

Totaal lasten  29.924  26.859 

Bedrijfsresultaat  581  1.706 

Financiële baten en lasten  -466  -449 

Resultaat boekjaar  115  1.257 



ASBM
Een belangrijk doel is om bewoners, deelnemers en logés het 
‘gewone leven’ te laten ervaren. Wij geven daar invulling aan op basis 
van de gedeelde waarden. Bij een gewoon leven denken we aan de 
volgende zaken: 
- Dat je wordt onderwezen naar en voorgeleefd vanuit Gods woord.
- Dat je je talenten en vaardigheden kunt ontwikkelen. 
- Dat je op een betekenisvolle manier bijdraagt aan de samenleving.
- Dat je leeft in contact met anderen, en op een respectvolle manier 

met elkaar omgaat. 
 

Bijbels onderwijs 
In de afgelopen jaren is gewerkt aan een eigen methode voor Bijbels 
onderwijs ‘Door Woord en Geest’, die aansluit bij de verschillende 
ontwikkelniveaus van onze zorgvragers. In 2020 is dit project 
afgerond. 

Kwaliteit 
In het kwaliteitsrapport geven wij u een inkijkje in de manier 
waarop Adullam haar zorg biedt aan haar cliënten: professioneel en 
identiteitsgebonden. Het kwaliteitsrapport is te vinden op
www.adullamzorg.nl/kwaliteitsrapport. 

Waardenvolle zorg 

Huisvesting 
Nieuwbouw Kroonheim
Begin 2020 was het zover: het nieuwe woongebouw van 
Kroonheim in Uddel is in gebruik genomen. Nieuw is de logeer-
groep de Keizershof, die plaats biedt voor acht logés. Eind 2020 is 
ook het werkgebouw, bestaande uit vier groepen, een werkplaats 
en een atelier met winkel in gebruik genomen. 

Nieuwbouw Streekheim
Eind 2020 is het nieuwe gebouw van woonlocatie Streekheim 
in Staphorst opgeleverd. In maart 2021 zijn bewoners van 
Lindenheim, Schoonsterheim en een aantal nieuwe bewoners 
naar het nieuwe gebouw verhuisd. 

Cliënten per 31-12 2020 2019

Totaal aantal cliënten 522 523

 »  waarvan cliënten woonvoorzieningen 204 210 



Raad van Advies 
De Heere heeft ons nog gegeven dat wij zorg mogen verlenen waarbij 
Gods Woord en onze belijdenis als kompas mag dienen. Dat werk 
heeft uw gebed nodig. De Heere moet ons staande houden, want in 
eigen kracht kunnen wij niet staande blijven in de maalstroom van het 
moderne leven. Van harte hoop ik dat wij in afhankelijkheid van de 
Heere het werk van Adullam mogen voortzetten en dat de Heere Zijn 
onmisbare zegen er aan zou willen verbinden.

Ds. B. Reinders, 
voorzitter Raad van Advies

Adullam staat voor 
kwalitatief goede zorg

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg en 
Stichting Steun Adullam zijn geregistreerd als ANBI

Overzicht voorzieningen

Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening  
Streekheim
Staphorst
T 088 238 57 00

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerderij 
Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55

Dependance Activiteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Instelling Kroonheim 
Uddel
T 088 238 58 00

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 088 238 58 30

Dependance Activiteiten-
boerderij Kroonhoeve 
Uddel
T 088 238 58 97

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede
T 088 238 59 00

Instelling Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

Centraal bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Adullam bestaat uit de overkoepelende 
Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, 
de Stichting Zorg Adullam en de Stichting 
Steun Adullam. Het IBAN-nummer van 
Stichting Steun Adullam is: 
NL83 RABO 0337 5866 91.

De financiële jaarverantwoording van Adullam 
vindt u op www.jaarverslagenzorg.nl.

Betrokken kerkverbanden
Binnen Adullam zijn drie kerkverbanden 
betrokken: de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland, de Hersteld 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland (buiten verband).
 
Raad van Bestuur
A. Prins, Woudenberg

Raad van Toezicht:
drs. R. van Beijnum, Rhenen (voorzitter)
K. Kasteleijn, Ouddorp (secretaris)
C.H. Achterberg RA, Woudenberg
mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht
J. Tippe AA, Staphorst
drs. J.M. Verwijs, Ommeren

Raad van Advies:
ds. B. Reinders, Katwijk aan Zee (voorzitter)
G. Schalk, Lienden (vicevoorzitter)
S.N. Burggraaf, Krimpen a/d IJssel
L. Groen, Punthorst
drs. C. van Haaften, Odijk
J.A. Jochems, Barneveld
mr. J.A. Mulder, Woudenberg
ds. A. Vlietstra, Harskamp
E. van Gaalen, Rhenen
drs. C. van Stam, Oud-Beijerland
L.A. Wijnmaalen, Urk

Voor zorgtoeleiding 
en informatie:
Centraal bureau
Theaterplein 5, Barneveld
Postbus 19, 3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl

www.adullamzorg.nl

Organisatiestructuur


