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Voorwoord

‘Kwaliteit betekent dat we het goed doen 
als niemand kijkt’, een uitspraak van 
Henry Ford jaren geleden. In aansluiting 
hierop wil ik zeggen; ‘Kwaliteit is niet 
wat we doen maar wie we zijn’. Opnieuw 
is er een kwaliteitsrapport beschikbaar 
waarin we willen laten zien wie we zijn. 
Een identiteitsgebonden zorgorganisatie 
die professionele zorg biedt aan haar 
cliënten, zodat ze het gewone leven 
mogen ervaren.

2021 was opnieuw een jaar waarin de coronapandemie 
grote invloed heeft gehad op het welzijn en veiligheid 
van onze zorgvragers. Echter niet alleen onze zorgvragers 
maar ook die van onze medewerkers. Opnieuw waren er 
momenten in het jaar dat regels werden aangescherpt, 
besmettingen toenamen en de roosters soms met de 
grootste moeite konden worden ingevuld. Het was een 
jaar vol uitdagingen en ook van spanningen en verdriet, 
meerdere cliënten overleden door gevolgen van het 
coronavirus.

Met de verschillende verhalen en illustraties in de 
kwaliteitsrapport willen we de lezer meenemen wat voor 
ons kwaliteit betekent. Werken vanuit visie waardoor 
onze cliënten veiligheid wordt geboden om vandaar uit 
het gewone leven te kunnen ervaren. Dit doen we met 
gemotiveerde en betrokken medewerkers die zich met ‘hart 
en handen’ inzetten.

Het kwaliteitsrapport is vooral een resultaat van dialoog, het 
maken van plannen, het leren van elkaar, het verzamelen 
van informatie en verhalen. Het is een weerspiegeling van 
de kwaliteit, van wie we zijn.

In het rapport is ook zichtbaar dat plannen niet altijd lukken, 
dat vacatures soms niet ingevuld kunnen worden, dat er 
incidenten zijn. Het rapport is een weergave van het gewone 
leven. Wij als identiteitsgebonden organisatie erkennen 
dat we in een ‘gebroken wereld’ leven, waar dingen fout 
kunnen gaan, waar we de volmaaktheid niet vinden. Tegelijk 
erkennen we dat we talenten hebben ontvangen en een 
Bijbelse opdracht hebben ons werk goed te doen. Vanuit 
deze beide perspectieven is het rapport geschreven en 
beoogd het een getrouw beeld te geven van wie we zijn en 
daarmee een beeld te geven van de kwaliteit van de zorg 
zoals onze cliënten dat dagelijks mogen ervaren.

Dagelijks ging de Bijbel open op onze voorzieningen en 
regelmatig mag met elkaar gezongen worden van Gods 
gunst en hulp, ook wanneer zorgen, verdriet er rouw ons 
leven treffen. Juist dan bieden deze liederen troost!

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Bram Prins
Raad van Bestuur
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Opnieuw is er weer een kwaliteitsrapport. 
Het geeft een inkijk in de kwaliteit van de 
zorgverlening, een zorgverlening die zich 
niet alleen kenmerkt door haar professie 
maar ook door de invulling van de eigen 
identiteit die gebaseerd is op de Bijbel. 
Het rapport laat tegelijkertijd zien dat 
we werkzaam zijn in de ‘langdurige zorg’. 
Veranderingen vragen tijd en zijn niet 
altijd even zichtbaar in een ‘jaarrapport’. 
Het is goed dat in de evaluatie van het 
Kwaliteitskader ook wordt nagedacht 
over de frequentie waarin het 
kwaliteitsrapport wordt uitgebracht. 

Het ervaren van het gewone leven in Corona-tijd
Het is onze ambitie en visie om onze cliënten een ‘gewoon 
leven’ te laten ervaren. Een leven, dat elders in de maatschap-
pij ook wordt geleefd. Dan is het ook niet te voorkomen dat 
onze cliënten geraakt worden door corona. Maatregelen die 
spanning met zich meebrengen, ziekte en onzekerheid en 
soms zelfs het overlijden van cliënten . Het is in het afgelopen 
jaar opnieuw niet eenvoudig geweest om roosters goed in te 
vullen. Er is veel gevraagd van onze medewerkers, met grote 
betrokkenheid hebben ze zich ingezet voor het welzijn van 
onze cliënten. 

Stappen voorwaarts
Het zijn niet de grote veranderingen die 2021 kenmerken. 
Het is veel meer de doorgaande lijn die we hebben weten 
vast te houden. Er zijn zichtbare resultaten wanneer het gaat 
om het vinden, binden en boeien van medewerkers. Een 

groeiend aantal zij-instromers konden we verwelkomen en 
daarvoor, samen met het  ROC Hoornbeeck College, een 
maatwerkprogramma ontwikkelen. Dat corona ook kansen 
biedt blijkt uit onder ander de ontwikkeling van een eigen 
digitale leeromgeving. Het geeft medewerkers meer ruimte 
om op eigen gekozen momenten cursussen te volgen. Maar 
het biedt ook een goed alternatief voor ‘live-bijeenkomsten’. 
Een ontwikkeling die de komende jaren zeker een vervolg 
krijgt. Ook zien we de begeleiding op de VIC-Workhomes 
verder groeien; medewerkers worden sterker en cliënten 
profiteren daarvan.

Het tweejaarlijkse Cliëntervaringsonderzoek laat zien dat er 
veel waardering is voor de kwaliteit van de zorg. Het onder-
zoek, binnen de driehoek ‘cliënt-verwant-begeleider’, geeft 
vanuit deze drie verschillende invalshoeken waardevolle 
informatie. Niet alleen de zorgverlening maar ook de invul-
ling van de identiteit wordt hoog gewaardeerd.  

Vanuit de teamreflecties komen waardevolle ideeën die 
input zijn voor de teamontwikkelplannen. Er wordt een toe-
nemende betrokkenheid ervaren bij het opstellen en uitvoe-
ren van deze plannen. Ondanks dat er veel gevraagd wordt 
van onze medewerkers, ervaren de medewerkers veel werk-
plezier. Er is grote waardering voor collegialiteit, onderlinge 
waardering en de coachende rol van de teamleider.

Puzzels
Naast deze doorgaande lijn zijn er ook puzzels, onder-
werpen die om nadere bezinning vragen. Zo is er een 
groeiende behoefte aan medische- en verpleegkundige 
kennis. Een onderzoek heeft opnieuw aangetoond dat er 
meer toerusting (basiskennis) nodig is bij de begeleider en 
meer verpleegkundige expertise beschikbaar moet zijn. 
Gehandicaptenzorg lijkt niet een aantrekkelijk werkterrein 
voor de verpleegkundige. Het vraagt bezinning hoe we dit 

moeten organiseren. Ook een verdere afbouw van uitzend-
krachten vraagt een lange adem. Ondanks goede initiatieven 
blijft de inzet van uitzendkrachten een hoge kostenpost en 
wringt het met onze zorgvisie en identiteit. Verder vraagt de 
invulling van de Kinderdagcentra (KDC) onze aandacht. De 
kleinschaligheid en de landelijke spreiding, zorgen samen 
met het aanbod van zorgondersteuning in de klas, voor een 
flinke puzzel.

Het contract met de huidige ECD leverancier loopt af. 
Inmiddels is het selectieproces achter de rug en wacht ons 
komend jaar een intensieve periode van implementatie.

Ambities 2022
• Afbouw van uitzendkrachten
• Versterken medische en verpleegkundige kennis
• Haalbaarheid en betaalbaarheid KDC
• Inrichting ASBM-systemetrie
• Implementatie van herziene ASBM-waarden
• Medezeggenschap op locatie
• Inrichten eigen orthopedagogisch team
• Implementatie nieuw ECD

Managementsamenvatting
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VISITATIE  |  Wat vinden anderen?

De visitatie is een wezenlijk onderdeel 
van het kwaliteitskader. Een moment 
om samen met belanghebbenden de 
dialoog te voeren over de kwaliteit 
van de zorg aan de hand van het 
conceptrapport. Ook dit jaar is het weer 
georganiseerd, een gesprek op locatie 
met de verschillende (advies)raden, 
leden van het managementteam en 
twee externe deskundigen. Bewoners, 
ouders, medewerkers en leidinggevenden 
vertelden over hun ervaringen. Een 
korte weergave van de bijeenkomst is 
hieronder weergegeven.

De bijeenkomst vond plaats in Staphorst, waar een woon- 
en dagbestedingslocaties zijn. Een korte rondleiding gaf 
de aanwezigen de mogelijkheid vragen te stellen aan de 
bewoners, deelnemers en begeleiders. Vervolgens werd er 
aan de hand van een tweetal thema’s gesproken over de 
kwaliteit van zorg. Hieronder een korte weergave van wat er 
ter sprake kwam.

Maatwerk: grenzen aan de zorg?!
Het eerste thema was maatwerk. Vanuit visie wordt aange-
sloten op de behoeften van de cliënt. Daarbij wordt rekening 
gehouden met talenten en mogelijkheden van de cliënt. 
In het gesprek werd duidelijk hoe belangrijk het is wanneer 
de dialoog tussen begeleider, ouder en cliënt goed functio-
neert. Eén van de ouders vertelde hoe in goed overleg het 
gebruik van de mobiele telefoon door de bewoner werd 

gereguleerd. Het zorgde voor meer rust en 
ontspanning. Vanzelfsprekend kwam hier-
bij de vraag naar voren hoe dit past binnen 
de wet zorg en dwang. In het gesprek 
werd duidelijk hoe ASBM daarin ook onder-
steunend is. Waren er voorheen veel meer 
groepsregels, nu is er maatwerk en zijn er 
persoonsgebonden afspraken. Er kunnen 
soms grenzen aan de zorg worden ervaren, 
omdat – door een toenemende hulpvraag 
– door het ontbreken van deskundigheid 
de gevraagde zorg niet geboden kan wor-
den. Dan kan het zijn dat verhuizing naar 
een andere locatie noodzakelijk is. Door dit 
vooraf duidelijk te communiceren kan onno-
dige teleurstelling worden voorkomen.

‘Vakmanschap: rapporteren is investeren’
Een thema dat vaak op gespannen voet 
staat met de dagelijkse zorgverlening is het 
rapporteren. Het vraagt tijd, professionaliteit en volharding. 
Begeleiders ervaren het vaak als een dilemma; ga ik rappor-
teren of geef ik nog even mijn cliënt persoonlijke aandacht? 
Rapporteren moet geen doel op zichzelf zijn, zo werd 
gezegd. Het moet gericht zijn op het bieden van kwaliteit 
van de zorg. Het is ook een vorm van overdracht binnen 
het team om de ontwikkeling van de cliënt te volgen en 
daarmee is het een investering. Vanuit ASBM is rapporteren 
ook een vorm van zelfreflectie; ‘wat deed ik, waarom deed 
ik het zo en wat kan ik hiervan leren?’ Deze vorm draagt bij 
aan zelfontwikkeling en ondersteunt tegelijk de kwaliteit 
van de zorg aan de cliënt. Op de vraag in hoeverre een 
kwaliteitsrapport (rapporteren) een investering is zijn de 
meningen tijdens de visitatie verdeeld. Het rapport staat ver 
van de begeleider af, anderzijds geeft het rapport wel een 

weergave hoe Adullam de kwaliteit van zorg vormgeeft. Het 
is daarmee een informatiebron voor zorgkantoren, inspectie 
en toekomstige zorgvragers.

Dilemma’s
Na deze beide dialogen is gesproken over de mogelijke 
ethische dilemma’s die ervaren kunnen worden in de dage-
lijkse zorg. Hierbij is onder andere de coronamaatregelen 
genoemd, waar de waarden welzijn en veiligheid van 
de cliënt flink kunnen botsen. Ook is een dilemma rond 
voorlichting en begeleiding rond thema’s van seksualiteit 
en relatievorming genoemd. Er wordt veel gevraagd van 
de begeleider rond dit thema. Is er voldoende toerusting? 
Binnen Adullam zijn er interne trainers die teams hiervoor 
bijscholen. In de praktijk ervaren begeleiders soms verlegen-
heid of het ontbreken van deskundigheid.



- 6 -

Visitatoren reflecteren en waarderen
Na een inspirerende middag geven de interne en externe 
visitatoren een reactie op de inhoud van het concept 
Kwaliteitsrapport en wat ze gezien en gehoord hebben. 

Ondernemingsraad
•  Het rapport is een goede weergave. Er wordt aandacht 

gevraagd hoe de organisatie met de inhoud van het rap-
port naar de medewerkers gaat;

•  Een mooi voorbeeld van een lerende organisatie is de 
digitale leeromgeving. Het ondersteunt de ontwikkeling 
van de medewerker;

•  De ondernemingsraad vraagt aandacht voor de visie-
ontwikkeling rond de Kinderdagcentra’s (KDC’s). Voor de 
continuïteit en haalbaarheid is het noodzakelijk dat er een 
duidelijke visie is. Deze wordt nu gemist;

•  De ondernemingsraad is trots op de medewerkers die 
zich inzetten voor het welzijn van de cliënten.

Centrale Cliëntenraad
•  Het kwaliteitsrapport is goed leesbaar. De CCR vraagt 

aandacht voor het meetbaar maken van de inspanningen; 
hoe wordt zichtbaar of ambities behaald zijn?

•  De samenwerking met Hoornbeeck wordt als een posi-
tieve ontwikkeling gezien om medewerkers goed toe te 
rusten;

•  De CCR ziet mogelijkheden om haar bijdrage te verster-
ken wanneer adviesaanvragen eerder binnekomen;

•  De CCR waardeert de mensen en de organisatie voor de 
gedrevenheid en betrokkenheid om de kwaliteit van zorg 
waar te maken.

Raad van Toezicht
•  Het kwaliteitsrapport is een getrouwe en leesbare weer-

gave van de wijze waarop Adullam de zorg vormgeeft. De 
vraag blijft bestaan voor wie het rapport bedoeld is: intern 
of extern?

•  De Raad van Toezicht vraagt aandacht voor de kennis-
transfer binnen Adullam. De leer- en ontwikkelcultuur kan 
verder ontwikkelen door het leren van elkaar tussen de 
verschillende locaties te versterken;

•  ASBM is zichtbaar aanwezig in het rapport en ook tijdens 
de dialogen; het geeft houvast en sturing. 

•  Adullam mag trots zijn op haar cliënten en ouders; ze zijn 
onze ambassadeurs.

Externe visitatoren 
(Dhr. P. Boudewijn, bestuurder RST en Dhr. J. Witmer,  
manager expertisecentrum Profila Zorg)
•  Waardering voor de inkijk die werd gegeven;
•  Adullam is een warme organisatie. Dit uit zich in het 

samenspel zoals dat tijdens de dialogen is ervaren.
•  ASBM zit in de genen; de vraag is in hoeverre uitzend-

krachten dit ook delen. Het rapport had hier meer over 
kunnen zeggen, ook wat betreft de worsteling rond de 
invulling van vacatures;

•  Blijf creativiteit gebruiken om binnen de kaders van de 
wet vanuit nuchter verstand keuzes te maken;

•  Het kwaliteitsrapport heeft een verhalend karakter wat 
de organisatie typeert, ziet er mooi uit, is transparant en is 
realistische weergave van de praktijk;

•  In het rapport kunnen meer KPI’s worden opgenomen, 
zodat ook meer zichtbaar wordt in hoeverre doelen wor-
den bereikt en waar de organisatie nu staat.;

•  Het rapport laat weinig zien over samenwerking met 
andere organisaties; samenwerking wordt steeds 
belangrijker;

•  Adullam mag trots zijn op de veiligheid die vanuit de 
identiteit de cliënt wordt geboden. De grote saamhorig-
heid, de hoge motivatie van medewerkers en teamleiders, 
deze zijn voel- en zichtbaar aanwezig.

•  Er is een leerlijn zichtbaar, maar wees alert om deze vast 
te houden en verder uit te bouwen;

•  De visitatoren geven verder mee, blijvend na te denken 
of ‘onze manieren’ en de eigenheid en ontwikkeling van 
de cliënt met elkaar schuren. Iets om nog eens over na te 
denken.

  
Reflectie van de bestuurder
Het kwaliteitsrapport is een mooi voertuig om de dialoog te 
voeren in een open en gelijkwaardige setting. De opbrengst 
van de visitatie is waardevol. Het geeft inzicht in de prak-
tijk, het onderstreept de inhoud van het rapport en geeft 
waardevolle adviezen. Naast de vele waarderende woorden 
zijn er tips waar Adullam haar winst mee gaat doen. Dat 
zien we o.a. terug in de ambities zoals die in het rapport zijn 
verwoord.
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 1.1 Missie 

Professioneel en identiteitsgebonden zorg, daar staat 
Adullam voor. Bijna veertig jaar ontvangen mensen met een 
verstandelijke beperking zorg en begeleiding op maat, pas-
send bij de fase waarin ze leven. Hiermee wordt een bijdrage 
geleverd in het ervaren van het gewone leven, een leven 
zoals onze cliënten dat vanuit huis gewend zijn.

Ons logo
Ons logo symboliseert de visie van waaruit de zorg wordt 
verleend. Onze mens – en zorgvisie zijn beiden gebaseerd 
op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. In het logo 
zien we dat de opengeslagen Bijbel het fundament vormt, 
waarin als het ware de opengevouwen handen zichtbaar 
worden, die dragend en zorgend  beschikbaar zijn. De bloe-
men wijzen op de groei en bloei van zowel onze cliënten als 
ook die van onze medewerkers. We zijn een waardengedre-
ven zorgorganisatie waar de Bijbelse opdracht van liefde tot 
God en de naasten centraal staan. 

Een perspectief tot voorbij het aardse leven
De Bijbel is de Bron, van waaruit we willen leren en leven. 
Wij geloven in een eeuwige bestemming voor elk mens. 
En spreken dan ook van een eeuwigheidsperspectief in 
onze zorgverlening. De Bijbel leert ons dat alleen door het 
geloof in de Heere Jezus er redding en bekering mogelijk 
is, waardoor we rechtvaardig voor God kunnen en mogen 
verschijnen. 

Dagelijks helpen begeleiders onze cliënten om deze 
Bijbelse boodschap te leren kennen en te beleven. Waar 
mogelijk wordt ook samen op zondag de kerk bezocht en 
worden er momenten georganiseerd waar een predikant 
de bewoners onderwijst. Mensen met een verstandelijke 
beperking zijn in dat opzicht niet anders. Ook zijn zij voluit 
medemens; in hun karakter, gedrag, communicatie en 
ontplooiing. Naast het ‘gelijk zijn’ is ook sprake van in meer 
of mindere mate ‘anders zijn’ vanwege de verstandelijke 
beperking. Daarom hebben mensen met een verstandelijke 
beperking onze hulp en liefde nodig om hun leven vorm te 
geven en hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen 
en te onderhouden.

 2.1 ASBM 

Onze zorgvisie is nader uitgewerkt naar het orthopedagogi-
sche begeleidingsmodel ASBM (Adullam-Schutse-
Begeleidings-Model) dat samen met collega-organisatie 
De Schutse is ontwikkeld, en is afgeleid van Triple-C. Een 
belangrijk doel daarvan is om cliënten het gewone leven te 
laten ervaren.

Wat verstaat Adullam onder het ‘ervaren van het  
gewone leven’?
•  Dat je wordt onderwezen naar en voorgeleefd vanuit  

De Bijbel;
• 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, met wie je op een 
respectvolle manier omgaat en zij met jou.

 1.3 Strategische visie 

De strategische visie 2018 - 2022 beoogd: “Adullam laat 
vanuit een Bijbelse levensovertuiging mensen deelne-
men aan het gewone leven door, met de samenleving, 
passende ondersteuning te organiseren.”. Inmiddels 
ligt het ‘derde jaar’ van de strategische visie achter ons. 
Een jaar waar extern oriënteren centraal stond. Door de 
coronapandemie zijn bepaalde doelen niet behaald of 
hebben vertraging opgelopen. Het Kwaliteitsrapport 
geeft inzicht op welke wijze gewerkt is om de strategische 
doelen vorm te geven.

Merkwaarden: Bijbels, Samen en Passend
Met de strategische visie zijn er drie merkwaarden benoemd. 
Merkwaarden die kernachtig weergeven wat de waarden 
zijn van waaruit Adullam haar werk doet. De merkwaarden 
zijn herkenbaar in onze dagelijkse zorgverlening, in ons 
werkgeverschap, onderlinge samenwerking en de samen-
werking met externen. We zijn er op aanspreekbaar.

1. Professioneel en identiteitsgebonden

Opengeslagen 
Bijbel

Dragende 
handen

Groeien
 en bloeien

Samen
Adullam verbindt 
mensen, om voor 
elkaar van beteke-
nis te zijn, zodat 
talenten kunnen 
groeien en bloeien.

Bijbels
Adullam werkt vanuit 
innerlijke betrokkenheid 
op het eeuwigheidsper-
spectief van elk mens. Dit 
geeft onze waarde(n)volle 
zorg en begeleiding vorm.

Passend
Adullam benut de 
kwaliteit van mensen 
en stimuleert des-
kundigheid, zodat er 
maatwerk verleend 
kan worden.
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In dit hoofdstuk wordt met verhalen, feiten en beelden 
weergegeven wat Adullam doet om het zorgproces rond de 
cliënt vorm te geven en door te ontwikkelen. Vanuit de vier 
programma’s uit de strategische visie 2018-2022 wordt de 
lezer deelgenoot van onze resultaten, leerervaringen, puz-
zels en parels.  

 2.1 Bijbels en waardengedreven 

Het strategische programma ‘Bijbels en waardengedreven’ is 
essentieel en tegelijk onderscheidend voor de zorg die onze 
cliënten ontvangen. Als identiteitsgebonden zorgorganisatie 
is de Bijbel de Bron van waaruit de professionele zorg vorm 
krijgt. 

Eigen Bijbelmethode: Een jaar na afronding
Eind 2021 is het een jaar geleden dat de methode voor 
Bijbels onderwijs ‘Door Woord en Geest’ is afgerond. 
Reflecterend kan gezegd worden dat de methode goed 
aansluit bij de verschillende cliëntniveaus en onze eigen 
identiteit. Een methode die bekostigd is door onze eigen 
achterban met behulp van verschillende acties. Jarenlang is 
gewerkt aan dit project. De methode bevordert het gesprek 
tussen medewerkers 
onderling enhet sluit aan 
bij de ASBM-visie waarin 
zorg verleend wordt van-
uit eeuwigheidsperspec-
tief. Er is inmiddels ook 
een e-learning beschik-
baar waarin begeleiders  
handvatten aangereikt 
krijgen hoe de methode 
het best kan worden 
gebruikt. Belangrijk 
aspect is het houden aan 
een vaste structuur, dat 

geeft herkenning en houvast. Inmiddels zijn er twee colle-
ga-zorgorganisaties die enthousiast zijn over de methode en 
besloten hebben deze ook te gaan gebruiken. 

Herijken van de waardencirkel
Een belangrijk thema is het herijken van de ASBM-
waardencirkel. Door de jaren heen hebben we steeds meer 
ontdekt dat de bestaande waardencirkel onvoldoende 
aansluiting heeft op onze Bijbelse grondslag. Ons werken is 
meer en meer waardengedreven geworden, in de dialoog 
met elkaar wordt het denken en handelen vanuit waarden 
steeds meer expliciet. Door deze beweging is de urgen-
tie van gedeelde waarden, gegrond op de Bijbel, alleen 
maar toegenomen. In een klein comité is gewerkt aan een 
eerste opzet. Vervolgens is het gesprek met de medewer-
ker gevoerd. In de dialoog met de zorgmedewerker is de 
vraag besproken wat onze belangrijkste waarden zijn, maar 
ook, hoe we die waarden – in begrijpelijke taal – kunnen 
omschrijven. Het waren inspirerende en verbindende bijeen-
komsten die de betekenis van het werken vanuit waarden 
telkens weer onderschrijven. De verwachting is dat begin 
volgend jaar de herijkte waarden definitief kunnen worden 
vastgesteld. Ze zullen fungeren als gedeelde waarden, van 
waaruit ook onze normen en vormen daarop meer gestalte 
(gaan) krijgen. 

Teams ondersteunen bij ethische dillema’s 
Medewerkers ervaren regelmatig ethische of morele dilem-
ma’s in hun werk. Dat varieert van een verschil in visie tussen 
de cliënt en zijn wettelijke vertegenwoordiger, waardoor 
wensen van cliënten onder druk komen te staan tot bijvoor-
beeld het spanningsveld tussen veiligheid en verantwoorde-
lijkheid. Hoe ga je om met bepaalde risico’s die er ontstaan 
wanneer je cliënten meer eigen verantwoordelijkheid (regie) 
geeft? Om de teams daarin te ondersteunen is er ervaring 
opgedaan met het kwaliteitsinstrument, het moreel beraad. 

Helaas is de ervaring het afgelopen jaar beperkt gebleven. 
Maar er zijn inmiddels concrete plannen om teams actief te 
stimuleren om morele dilemma’s bespreekbaar te maken 
met ondersteuning van een professionele procesbegeleider.   

Geen uitvoering aan gegeven
In het ontwikkelplan 2021 was de doelstelling opgenomen 
om meer helderheid te krijgen wat met ‘samenleving’ wordt 
bedoeld in relatie tot onze identiteitsgebonden zorgverle-
ning. Dit met de vraag hoe omgegaan moet worden met 
de individuele verschillen en (on)mogelijkheden van par-
ticipatie binnen onze Bijbelse kaders. Echter, gaandeweg 
het jaar is deze doelstelling minder urgent geworden. Er is 
meer inzicht gekomen in welk deel van de cliënten actief 
kan participeren in het werkproces binnen de samenleving. 
Dit blijkt een beperkt aandeel te zijn. Hierdoor is een verdere 
doordenking van dit thema minder relevant en niet meer 
uitgewerkt.

 2.2 Vitaal en geïnspireerd 

Het strategische programma ‘vitaal en geïnspireerd’ richt zich 
op het waarborgen van stabiele en professionele teams, die 
door geïnspireerd leiderschap groeien en bloeien en daar-
mee weten aan te sluiten bij de behoeften van de cliënt-
groep. De afgelopen jaren zijn er in de aansturing, structuur 
en leiderschapsstijl van de organisatie veranderingen door-
gevoerd. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar.
   
Verbindend organiseren
De ASBM-visie is niet alleen leidend in de begeleiding van 
de cliënt, maar ook voor de inrichting van de organisatie en 
de invulling van leiderschap. In het afgelopen jaar is er een 
opleidingsprogramma opgezet voor alle leidinggevenden. 
Centraal stond het verbindend organiseren: wie heeft daar 
welke rol en hoe weet je dat als leidinggevende vorm te 
geven? Dit leiderschapsprogramma zorgde vooral voor 

2.  BOUWSTEEN 1  |  Zorgproces rond de individuele cliënt
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bewustwording en liet ook de kwetsbare kanten van de 
organisatie zien. Wisselingen van sleutelposities zoals loca-
tiemanagers en teamleiders zorgen voor stilstand of zelfs 
achteruitgang. Deze bewustwording is vooral winst voor de 
organisatie. Er is nu meer aandacht voor de kwetsbare kant 
van onze organisatie en tegelijk een sterk ontwikkelverlan-
gen om te groeien in verbinding, stabiliteit en continuïteit. 

Samenwerking in de ASBM-driehoek
Vanuit de lessen uit het leiderschapsprogramma vindt er 
een evaluatie plaats rond het ‘betekenisvol organiseren’. Een 
organisatie- en structuurwijziging uit 2016, waarin de syste-
metrie van ASBM leidend is geweest. In de afgelopen jaren 
zijn er gaandeweg verbeteringen doorgevoerd. Essentieel 

blijkt echter, dat de deelnemers in de systemetrie beter moe-
ten weten wat hun rol is; daar vanuit dienen te handelen en 
vanuit een gedeelde visie daarop gecoacht en aangestuurd 
dienen te worden. Begin 2022 worden de resultaten van het 
onderzoek verwacht. Maar door het gesprek hierover in de 
organisatie wordt er gaandeweg gewerkt aan een verdere 
professionalisering van het leiderschap en de dialoog in de 
zogenaamde ASBM-driehoeken (systemetrie). Ook de rol en 
de visie van de orthopedagoog komt in het onderzoek naar 
voren. 

Adullam heeft orthopedagogen altijd ingehuurd, waardoor 
inhoudelijke aansturing beperkt mogelijk was. Ook hiervoor 
zijn er doelen geformuleerd voor 2022. Een teamleider 
orthopedagogiek zal in eigen dienst worden genomen, die 
vervolgens gaat bouwen aan een eigen team van orthope-
dagogen. Belangrijke stappen die bijdragen aan de vitaliteit 
van de organisatie en de onderliggende teams. De ASBM-
visie is een spiegel en geeft richting en houvast in de keuzes 
die gemaakt worden. 

Bouwen aan vitale teams
Het HR-beleid is gericht op het verkrijgen van meer stabiliteit 
en vitaliteit in de teams. Het binden en boeien van huidige 
medewerkers is een belangrijk speerpunt. Er is veel ruimte 
voor scholing en begeleiding in het ontwikkelproces van de 
medewerker. Er is inmiddels ook een digitale leeromgeving 
beschikbaar, waardoor medewerkers op hun eigen moment 
een e-learning kunnen volgen. Daarnaast heeft de teamlei-
der een belangrijke rol in het coachen van medewerkers.

In een groot deel van de organisatie is de personele bezet-
ting op orde. Echter, op de intensieve gedragsgroepen is 
het erg moeilijk om medewerkers te vinden en te binden. 
Te vaak en te lang moet er nog een beroep worden gedaan 
op uitzendkrachten die in mindere mate aansluiten bij de 
ASBM- visie en identiteit van de organisatie. 

Om de instroom van nieuwe medewerkers in de regio Zuid-
Holland Zuid te bevorderen, is gewerkt aan meer ‘gastvrijheid’ 

binnen de teams, zodat elk team meer open staat voor 
snuffelstages en meeloopdiensten van potentiële kandi-
daten. Ondanks dat dit op gespannen voet staat met onze 
ASBM-visie: het werken met zo weinig mogelijk verschillende 
gezichten. Er wordt ruimte gezocht voor overbezetting waar-
door medewerkers in opleiding (met name zij-instromers) 
voldoende gelegenheid krijgen om onder begeleiding, werk-
ervaring op te doen. Tegelijk vraagt dit soms de acceptatie 
om ook op andere groepen te worden ingezet. Anderzijds 
biedt overbezetting ook kansen in perioden van ziekte. Deze 
gastvrijheid en een actief wervingsprogramma hebben er 
aan bijgedragen dat begin 2022 gestart is met een maatwer-
kopleiding Maatschappelijke Zorg, die in samenwerking met 
de Hoornbeeck College te Amersfoort is ontwikkeld. Deze 
ontwikkeling biedt perspectief voor de toekomst!

FORMATIE EN VERZUIM ADULLAM

2021 2020 2019

Aantal formatieplaatsen 378 354 326

waarvan vast personeel (in fte) 377 357 317

Aantal personeelsleden 614 572 539

instroom verslagjaar 135 168 128

Uitstroom verslagjaar 82 120 101

Ziekteverzuim 6,3% 4,6% 3,8%

Leeftijdsopbouw   peildatum 31-12-2021 2021 2020

10 - 20 jaar 11% 6%

20 - 30 jaar 36% 40%

30 - 40 jaar 22% 24%

40 - 50 jaar 16% 13%

50 jaar en ouder 15% 16%
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‘Het was in het voorjaar van 2020 dat er ineens zes 
interne trainers hun werk niet meer konden doen. Door 
de grote besmettingsgraad waren de interne trainingen 
stopgezet’, verteld Jan van Wincoop HR-adviseur en ver-
antwoordelijk voor de coördinatie van de interne trai-
ningen. In die tijd ontstond het idee om meer interne 
trainingen digitaal aan te gaan bieden. Het begon met 
wat experimenten, door het schrijven van een aantal 
‘scripts’ voor de ASBM-trainingen, het opvragen van 
offertes en vooral ook het zoeken naar draagvlak binnen 
de organisatie en geldmiddelen. 

Waar de coronapandemie in het algemeen voor veel 
dillema’s en moeite zorgt, is het in het keuzeproces voor 
een digitale leeromgeving een ondersteunende factor 
geweest voor het verkrijgen van draagvlak en de erken-
ning van de nut en de noodzaak van een eigen digitale 
leeromgeving. In 2021 zijn er middelen en draagvlak 
om de digitale leeromgeving verder gestalte te geven. 
Gaandeweg de uitvoering van het traject neemt de 

vraag naar e-learning toe. Er moesten keuzes gemaakt 
worden om op 31 december 2021 de digitale leerom-
geving open te kunnen stellen.

Deze ontwikkeling liep gelijk met de afloop van het 
driejarig contract met Care for Level, de organisatie die 
een deel van de e-learning de afgelopen jaren heeft 
verzorgd. Met de keuze voor een eigen digitale leer-
omgeving is er gekozen om ook de scholing van voor-
behouden- en risicovolle handelingen in eigen beheer 
te nemen. Dat biedt meer maatwerk en flexibiliteit. De 
kwaliteit is gewaarborgd door de accreditatie van de 
V&VN.

De technische ontwikkeling van het digitale platform 
is een samenspel geweest tussen beleid, het zorgveld, 
ICT en de leverancier van het platform. Voor wat betreft 
de inhoud stond het adagium ‘Van de mensen voor 
de mensen’, centraal. Hierdoor is er een product dat 
aansluit bij de behoefte en het leerproces van de zorg-
verlener. Het was een pittig project waarbij niet alles 
aan de voorkant was doordacht, maar waar de drive 
van de medewerkers heeft gezorgd voor een waardevol 
eindresultaat.

Rianne Middelkoop, HR-adviseur in opleiding, die 
samen met Jan van Wincoop het project in de uitvoe-
ring begeleidde vertelt dat er soms grote tijdsdruk was 
om de ‘scripts’ tijdig aan te leveren. ‘Dat kostte soms de 

nodige hoofdbrekens en vroeg veel creativiteit. ‘Soms 
moest ik best wel streng zijn om de deadlines te halen’. 
Een intensief project met ook veel mooie ervaringen. 
Zo had Rianne een belangrijke rol bij de invulling van 
het e-learningsprogramma voor nieuwe medewerkers 
en sprak ze een aantal instructievideo’s in voor het 
thema Bijbels onderwijs en het inwerkprogramma voor 
nieuwe medewerkers. 

Terugkijkend op het project beamen Jan en Rianne dat 
het een pittig project was,waar dingen ook zijn onder-
schat. ‘Dat zou ik nu anders hebben gedaan’, zegt Jan, 
al reflecterend. ‘Met name de ICT-kant, dat heeft een 
aantal hoofdbrekens gekost, maar dankzij de geweldige 
inzet van onze ICT-mensen is het gelukt’, vertellen ze. 
Jan: ‘Onze leverancier gaf aan, als jullie niet van die 
goede mensen hadden gehad op ICT, dan zouden wij 
het niet op tijd hebben kunnen leveren’. Met een tevre-
den gevoel kijken beiden naar het resultaat. De reacties 
van de eerste gebruikers zijn positief. Ze hebben al weer 
verschillende aanvragen voor een uitbreiding van de 
leeromgeving. Er ligt nog werk genoeg. Corona was 
indirect het middel om de weg te openen 
naar een digitale leeromgeving. 

Corona opent nieuwe wegen
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Samen ambassadeur
Het is niet vanzelfsprekend dat mensen voor de gehandi-
captenzorg kiezen. Dat vraagt voorlichting. Adullam heeft 
samen met de collega-organisaties De Schutse en Siloah, 
organisaties die vanuit vergelijkbare identiteit gehandicap-
tenzorg verlenen, een werkgroep ambassadeurs,. Samen 
gaan ze op pad om leerlingen van de basisschool, het 
Voortgezet Onderwijs en het MBO te enthousiasmeren voor 
het vak van begeleider in de gehandicaptenzorg. Het gaat 
om een eerlijk en realistisch verhaal. Een verhaal waar ook 
verteld wordt dat een cliënt uit zijn vel kan springen, maar 
het ’s avonds op zijn eigen manier weer wil bijleggen. Juist 
dat maakt het werk zo bijzonder. Het is één van de vele 
manieren waarmee Adullam toekomstige mensen op de 
arbeidsmarkt probeert te enthousiasmeren voor het vak.

Reflectie van oud-medewerkers
Achtenzestig collega’s hebben afscheid genomen met een 
totale formatieomvang van 33,65 FTE. Het verloopcijfer is 
11,7%, iets lager dan in 2020 (circa 13%). Collega’s hebben 
afscheid genomen omdat ze werk vonden met meer uitda-
ging (21%), omdat ze andersoortig werk hebben gevonden 
(15%), vanwege onvrede (12%) of wegens privéomstandig-
heden (22%). Van 30% procent is er geen duidelijke reden 
beschikbaar. 

Hoe beoordelen de oud-medewerkers Adullam als werk-
gever? Wanneer we de uitkomsten van 2021 vergelijken 
met de twee voorgaande jaren, dan zien we een aantal 

opvallende uitkomsten. Respondenten zijn minder tevreden 
over beloning, promotiekansen en de begeleiding van de 
leidinggevende. Anderzijds is er een stijgende waardering 
voor de uitdaging die ze in hun werk hebben ervaren. De 
respondenten zijn blijvend tevreden over de professionali-
teit, teamgeest en regelruimte.   

Leidinggevenden geven in het onderzoek aan dat ze 65% 
van de vertrokken medewerkers graag hadden behouden. 
Een belangrijke vraag vanuit deze exit-enquête is: hoe 
kunnen we medewerkers beter binden en boeien? In het 
HR-beleid is het een speerpunt, om medewerkers intern 
meer te begeleiden in hun ontwikkelproces en kansen te 
bieden. Anderzijds wordt er ook gewerkt aan de optimalisa-
tie van het werving- en selectieproces om nog beter te kun-
nen beoordelen of de kandidaat voldoende beschikt over de 
juiste talenten.  

Bouwstenen: binden, boeien en borgen
Ruim een jaar geleden (in 2020) zijn nieuwe functiepro-
fielen voor de medewerkers geïntroduceerd. Profielen die 

aansluiten bij het resultaatgericht werken, voorheen waren 
de functieprofielen veel meer opgesteld vanuit een taakge-
richte werkhouding. Met deze nieuwe profielen zijn ook de 
zogenaamde bouwstenen geïmplementeerd. De bouwste-
nen zijn opgebouwd uit een drietal elementen: de kern van 
de taak, de gewenste competenties en het vereiste functie-
niveau. Samen met het team verdeelt de leidinggevende de 
verschillende bouwstenen onder de teamleden. Zo wordt 
gezorgd dat elke collega een acceptabele workload krijgt en 
Adullam aantrekkelijk is als werkgever, door bij te dragen aan 
de ontwikkeling van de medewerker. Een bouwsteen kan 
bijvoorbeeld zijn, de coördinatie van vrijwilligers op de loca-
tie, een inwerkcoach voor startende medewerkers, iemand 
met als aandachtsgebied ‘onvrijwillige zorg’ of pastoraat. Met 
deze bouwstenen worden talenten van medewerkers benut 
en ontwikkeld, daarnaast zorgt het voor extra uitdaging en 
binding met de organisatie. En natuurlijk draagt het bij aan 
de professionele zorgverlening en vitaliteit van het team. 
Door ook landelijke ondersteuning te bieden aan medewer-
kers met een bouwsteen, ontstaat er kennis uitwisseling en 
wordt de kwaliteit geborgd.

Redenen van vertrek oud-medewerkers

Redenen voor vertrek 2021

Meer of nieuwe uitdaging 21%

Andersoortig werk 15%

Onvrede / verstoorde werkrelatie 12%

Privé redenen, o.a.  zorg voor het gezin, huwelijk 22%

Overige redenen 30%

Hoe waarderen oud medewerkers Adullam?

Vergelijk jaren 2021-2020-2019 2021 2020 2019

 Waardering (voldoende/goed of matig/slecht) V/G M/S  V/G M/S  V/G M/S

Beloning 81% 19%  88% 12%  88% 13%

Uitdaging 77% 23%  67% 33%  67% 33%

Regelruimte 80% 20%  80% 20%  72% 28%

Teamgeest 76% 24%  85% 15%  74% 26%

Werkdruk 77% 23%  76% 24%  48% 52%

Professionaliteit 91% 9%  90% 10%  91% 9%

Begeleiding leidinggevende (coach) 63% 37%  76% 24%  71% 29%

Promotiemogelijkheden 79% 21%  88% 13%  84% 16%
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VIC-Workhomes ontwikkelen zich
Er waren mooie plannen uitgewerkt voor de opzet van een 
aspirantenopleiding binnen de organisatie. Medewerkers die 
de ambitie hadden om op termijn op een VIC-Workhome 
te gaan werken een maatwerkprogramma aan te bieden. 
Helaas was hiervoor de belangstelling intern zo klein dat 
deze niet is opgestart. Dankzij een actieve externe werving 
konden meerdere BBL-ers en nieuwe begeleiders worden 
benoemd, waardoor afscheid genomen kon worden van 
uitzendkrachten. Een belangrijke stap naar meer stabiliteit 
en vitaliteit. Gelijktijdig is gewerkt aan een verdere profes-
sionalisering van het huidige team. In samenwerking met 
het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) heeft het 
team Edelhof belangrijke stappen gezet om het vertrouwen 
van bewoners en begeleiders te vergroten. Zo worden de 
bewoners actief betrokken bij het kookproces en is er een 
meer aansluitend avondprogramma na de avondmaaltijd, 
wat zorgt voor minder stress. Doordat elke dag hetzelfde 
werkprogramma wordt gevolgd met vaste taken voor 
de bewoners ontstaat voorspelbaarheid en groeit hun 
zelfvertrouwen.

 2.3 Samen en duurzaam 

Het strategische programma ‘samen en duurzaam’ is er op 
gericht dat cliënten in en met de samenleving het ‘gewone 
leven’ kunnen ervaren. ‘Samen’ staat centraal in onze strategi-
sche visie, wanneer we spreken over het ‘gewone leven’ erva-
ren. Mensen hebben mensen nodig. Tegelijk zoeken we ook 
duurzame relaties, die bijdragen aan de fysieke behoeften 
(veiligheid en betrouwbaarheid) en waar mogelijk willen we 
ook duurzame oplossingen met betrekking tot onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid als zorgondernemer.

Innoveren in de zorg
Eindelijk is het zover, Adullam heeft een eigen INNO-team. 
Medewerkers vanuit het werkveld, samen met beleidsme-
dewerkers willen de schouders eronder gaan zetten. Zoeken 
naar mogelijkheden van vernieuwing, samenbrengen 
van ideeën, het begeleiden van experimenten. Er is een 
programma voor drie jaar opgesteld om innovatie binnen 

Peter Bijker heeft in 2021 de over-
stap gemaakt van de bouw naar de 
gehandicaptenzorg. Hij heeft er geen 
spijt van. Wanneer we hem een aantal 
vragen voorleggen begint hij enthou-
siast te vertellen.

Waarom heb je de overstap 
gemaakt?
‘In mijn vorige werk als werkvoorbe-
reider bij een bouwbedrijf miste ik de 
meerwaarde in mijn werk. Ik voelde 
dat ik graag meer voor mijn mede-
mens zou willen betekenen. Ik heb 
veel nagedacht, gezocht en gebe-
den welke keuze ik moest maken. 
Na een meeloopdienst bij Adullam 
voelde ik dat hier mijn hart ligt: in de 
gehandicaptenzorg’.

Maar waarom bij Adullam?
‘In de regio waar ik woon, is Adullam 
de enige reformatorische organisatie 
wat betreft gehandicaptenzorg. Het 
spreekt me erg aan om bij een refor-
matorische organisatie te werken, 
omdat dit bij mijn identiteit past. Ik 
vind het waardevol om samen met de 
cliënten na te denken over ons leven 
in eeuwigheidsperspectief’. 

Hoe kwam je in contact met 
Adullam?
‘Mijn oog viel op een advertentie 
in het RD waarin een nieuwe maat-
werkopleiding gehandicaptenzorg 

werd aangekondigd, speciaal voor 
volwassenen vanaf 23 jaar. Dit was 
net precies in de tijd dat ik zoekend 
was wat ik wilde met mijn werk. 
Ik ben naar deze informatieavond 
gegaan in Amersfoort. Vervolgens 
heb ik contact gehad met  Ada 
van lagen, de HR-adviseur. Dit 
contact was fijn, ik kon alle vra-
gen met haar bespreken. Ze was 
heel betrokken en ging er voor. Ze 
heeft een meeloopdienst geregeld 
op Kroonheim, ook het financiële 
gedeelte regelde ze snel en goed. 
Via Ada ben ik bij Adullam binnen-
gekomen, daarna kreeg ik contact 
met de teamleiders van Streekheim. 
Met hen heb ik de verdere gesprek-
ken gehad, die fijn verliepen. Alle 
puzzelstukjes vielen op hun plek, 
hierin heb ik de leiding van de 
Heere ervaren. Dit alles heeft ervoor 
gezorgd dat ik met een goed gevoel 
begonnen ben bij Adullam’.

Welke ervaringen heb je inmiddels 
die voor jou bevestigen dat je de 
goede keuze hebt gemaakt?
‘Ik geniet iedere keer weer van mijn 
werk. Ik vind het prachtig om er voor 
de cliënten te zijn en hen te bege-
leiden waar ze het nodig hebben. Ik 
merk dat mijn hart hier ligt, en heb in 
mijn werk als woonbegeleider echt 
de voldoening gevonden waar ik naar 
op zoek was’. 

Is er ook iets wat je tegenvalt, 
waar je niet op gerekend had?
‘Ik had niet in de gaten dat de oplei-
ding zo intensief is. Ik werk 80% op 
Streekheim, ga iedere maandag naar 
school (Hoornbeeck College) en heb 
daarnaast alle opdrachten die ik thuis 
moet maken. Dit zijn grote opdrach-
ten die veel tijd kosten. De balans 
tussen school-werk-privé is soms een 
beetje zoek, omdat school en werk 
veel tijd vragen. Ik heb momenteel 
weinig vrije tijd’.

Wat vind je van het opleidingstra-
ject en de begeleiding bij Adullam?
‘Ik vind het een waardevol oplei-
dingstraject, ik merk dat ik vooral 
leer door het te doen. De kennis 
die ik op school krijg, kan ik direct 
toepassen in de praktijk. Ik heb een                         
fijne werkbegeleider die veel kennis 
heeft. Ik kan met alle vragen bij haar 
terecht’. 

Peter Bijker, Woonbegeleider 
(in opleiding) - Streekheim

In gesprek met Peter Bijker



- 13 -

Adullam een extra impuls te geven. De eerste fase van oriën-
teren en inventariseren is in gang gezet. In 2022 zal het INNO-
team samen met de begeleiders experimenteren met nieuwe 
mogelijkheden. De innovatie is erop gericht om begeleiders 
te ontlasten, maar ook werkprocessen van deelnemers op de 
dagbesteding te ondersteunen, zodat zoveel mogelijk deelne-
mers blijvend kunnen participeren in de activiteiten. Innovatie 
zorgt ervoor dat er een duurzame inzet blijft van deelnemers, 
dat ze meer kunnen participeren in de samenleving (meer 
eigen regie) en dat begeleiders zoveel mogelijk beschikbaar 
zijn om te begeleiden (samen optrekken).

Cliëntportaal
Het digitale cliëntportaal, dat cliënten en/of verwanten de 
mogelijkheid geeft mee te lezen, is verder uitgerold. Nog één 
locatie moet hier mee starten. De meeste locaties zien het 
inmiddels als een voordeel dat cliënten zelf mee kunnen lezen 
met hun eigen rapportage. Ook de driehoek verwant-cli-
ent-begeleider is hierdoor versterkt, en de regeldruk in de 
zorg gaat omlaag doordat rapportages niet meer geschreven 
hoeven te worden in schriftjes. Een moeilijkheid in dit project 
is enerzijds de onduidelijkheid en anderzijds de acceptatie van 
wettelijke vertegenwoordiging van cliënten. Ouders zien vaak 
niet in dat ze echt wettelijk aangesteld moeten worden om 
hun ‘kind’ te ‘mogen’ blijven vertegenwoordigen. Daarnaast 
is het de komende tijd de uitdaging om, zodra een cliënt 
geplaatst wordt meteen een cliëntportaal in te regelen. De 
protocollen hiervoor worden nu herschreven. 

Meer oog voor vrijwilligers
Ook 2021 was een lastig jaar om vrijwilligers goed te kunnen 
inzetten en vast te houden. Om contacten beperkt te houden 
in de perioden dat de coronabesmettingen toenamen, kon 
er minder een beroep gedaan worden op onze vrijwilligers. 
Hoewel we meer mogelijkheden hebben benut dan een jaar 
eerder, was het soms toch moeilijk de balans tussen gezond-
heid en welzijn te vinden. Adullam heeft met haar vrijwilligers 
goud in handen, meer dan duizend vrijwilligers zetten zich in 
om de zorg te ondersteunen. Soms door verkoopactiviteiten 
te organiseren om geld in te zamelen, maar ook als gastgezin, 

chauffeur, het verrichten van huishoudelijke taken of in het 
ondersteunen bij de begeleiding van (dag)activiteiten.

In 2021 is het vrijwilligersbeleid herschreven. Bij het her-
schrijven is er vooral aandacht besteed aan een goede 
begeleiding van de vrijwilliger op locatie en persoonlijke 
waardering. Een aandachtspunt is de werving van vrijwilli-
gers. Het netwerk van cliënten en begeleiders en de lokale 
(kerk) gemeenschap worden hierbij actief benaderd.

Medezeggenschap op locatie
De invoering van de Wet medezeggenschap cliënten in zor-
ginstellingen (Wmcz) heeft in het afgelopen jaar vertraging 
opgelopen. Er lagen plannen om de lokale cliëntenraden 
vorm te geven, maar de veelheid van projecten, de impact 
van de coronamaatregelen en de wisseling binnen het 
managementteam, naast de veranderende samenstelling van 
de Centrale Cliëntenraad hebben gezorgd voor enige vertra-
ging. Wel zijn er experimenten geweest. Op enkele locaties 

zijn bijvoorbeeld de te nemen coronamaatregelen met klank-
bordgroepen besproken. Deze ervaringen worden benut bij 
de verdere vormgeving van de lokale medezeggenschap. Er is 
een zoektocht naar een goede en evenwichtige samenstelling 
van lokale raden, zodat er een effectieve verbinding is met de 
centrale raad. Er wordt gewerkt aan een medezeggenschaps-
regeling en een huishoudelijk reglement. De verwachting is 
dat in de loop van 2022 de eerste lokale raden kunnen wor-
den geïnstalleerd, wanneer er voldoende personen zich hier-
voor beschikbaar stellen. Het idee is dat lokale raden gevormd 
worden door zowel cliënten en vertegenwoordigers.    

Lessen van klagers
Er zijn twee vertrouwenspersonen die voor zowel cliën-
ten(vertegenwoordigers) als medewerkers beschikbaar 
zijn. Naast deze twee personen is er ook een klachtenfunc-
tionaris voor cliënten en vertegenwoordigers beschikbaar. 
Daarnaast kunnen cliënten een beroep doen op de zoge-
naamde Wzd-vertrouwenspersoon (CVP).  

Waarover werd de vertrouwenspersoon benaderd?
In het contact werden vaak meerdere aspecten benoemd

Het hart luchten

Bejegening door medewerkers/collega’s

Bejegening door (mede-)cliënten

Zorgverlening

Communicatie

Zaken m.b.t. contract

Personeelsbeleid

Anders

Bejegening door leidinggevenden

0 1 2 3 4 5 6 7
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In het achterliggende jaar hebben acht medewerkers en vier 
(cliënt) vertegenwoordigers een beroep gedaan op de ver-
trouwenspersoon. Een lichte toename (plus 1) ten opzichte 
van 2020. De klachtenfunctionaris heeft zeven contacten 
gehad met voornamelijk familieleden van cliënten. Geen van 
de contacten heeft geleid tot een formele klacht. Door goed 
overleg en afstemming is de onvrede naar wens opgelost.

Een belangrijke les die de signalen met zich meebrengt is 
dat de vertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris bijdra-
gen aan de erkenning van de ‘klagers’ en het vinden van de 
uiteindelijke oplossing. Tegelijk is het van belang dat signa-
len sneller worden opgepakt. ‘Klagers’ zijn veelal ontevreden 
over de traagheid waarmee hun onvrede wordt opgepakt. 
Zodra de klachtenfunctionaris wordt ingeschakeld versneld 
dit proces aanzienlijk.  

 2.4 Maatwerk vanuit zeggenschap 

Het strategische programma ‘maatwerk vanuit zeggenschap’ 
beoogd passende ondersteuning vanuit de behoeften van 
de cliënt bij de invulling van het ‘gewone leven’. Belangrijk 
daarbij is dat binnen de draagkracht van de cliënt er ruimte 
is om eigen keuzes te maken. In de dialoog wordt de cliënt 
gestimuleerd en ondersteund om zijn wensen en behoeften 
kenbaar te maken. Vandaaruit wordt het plan voor onder-
steuning vormgegeven.

Bezinning op maatwerk
Vanuit het strategisch programma is er de behoefte ontstaan 
voor verdere bezinning. Zeggenschap, wilsbekwaamheid, 
gedeelde waarden, het zijn allemaal aspecten die elkaar raken 
en beïnvloeden. Steeds meer komt de vraag vanuit de bege-
leiders hoe in bepaalde situaties gehandeld moet worden. 
Hoe begeleid je bijvoorbeeld iemand die op cognitief niveau 
functioneert op een leeftijd van 9 jaar en emotioneel 4-7 jaar bij 
het gebruik van de mobiele telefoon? Wat als je merkt dat het 
gebruik stress veroorzaakt en de cliënt niet meer goed kan sla-
pen? Of in een andere situatie: wat als een bewoner contacten 
in de buurt op doet en die steeds intensiever worden en ver-
volgens vrijwel geen avond meer thuis is en dat ze vervolgens 
haar woning niet meer schoon houdt? Vragen die begeleiders 
in de dagelijkse praktijk soms voor lastige dilemma’s stellen. Het 
voornemen was om hiervoor een studiedag te organiseren. 
Helaas kon deze vanwege de coronamaatregelen geen door-
gang vinden. Deze studiedag is daarom verplaatst naar 2022.  

Kinderdagcentrum vraagt meer visie
Adullam zoekt met het Kinderdagcentrum (KDC) verbinding 
met de school voor speciaal onderwijs. Daarmee willen 
we de stap tussen KDC en school zo klein mogelijk maken. 
Inmiddels hebben we op twee locaties samenwerking 
en het KDC geïntegreerd in het schoolgebouw. Voor een 
derde locatie in het zuiden van het land zijn er gesprekken 
geweest maar heeft dit (nog) niet geleid tot samenwerking. 

Met het aanbod van het KDC richten wij ons op twee 
groepen cliënten. Zij die op het KDC blijven totdat ze 

doorstromen naar een dagactiviteiten centrum of andere 
werkvoorziening en zij die doorstromen naar de school. De 
omvang van de KDC’s is klein en daardoor kwetsbaar. We 
bieden kleinschalige zorg en begeleiding, die soms onder 
druk staat. De groepen zijn veelal klein en divers, wat maakt 
dat een adequate personele bezetting (aantal en deskun-
digheid) een uitdaging is. De huidige financiering vanuit de 
gemeente helpt in deze niet.

Het blijft een uitdaging om voor de KDC’s voldoende cliën-
ten aan te trekken en de zorgkwaliteit op een hoog niveau 
te houden. In 2022  wordt onderzocht of we kinderen ‘mislo-
pen’ of dat er redenen zijn dat ouders niet kiezen voor onze 
KDC’s. Deze kennis zal van betekenis zijn voor de te kiezen 
strategie. Groeien geeft kansen voor meer maatwerk en 
betaalbare zorg.

“Wanneer er ongewenst gedrag aanwezig is, kijk 
je vanuit het ASBM-model wat er nodig is om 
het kind te begeleiden. Zo ook bij een meisje op 
onze groep. Een zinvol programma met zinvolle 
taken waardoor haar eigenwaarde vergroot 
wordt en probleemgedrag verdwijnt, dat is wat 
zij nodig heeft. Toen ze vervolgens de taak kreeg 
om de tafel leeg te ruimen was ze blij, ze voelde 
zich nuttig en stond na het eten gelijk op om te 
helpen. Toen ik de vaatwasser wilde inruimen zei 
ze verontwaardigd: ‘dat kan ik zelf ook wel, kijk 
maar!’ Ik besefte dat ik te snel gehandeld had en 
gaf haar een compliment en de ruimte om het 
zelf te doen. Vol trots liet ze het eindresultaat aan 
me zien! Met een mooi leermoment op zak ver-
volgde ik mijn dienst”

Catherina Visser teamleider KDC De Klimop

Zinvol…
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Door op school ook zorgondersteuning te bieden aan kinde-
ren die in de klas extra ondersteuning nodig hebben, wordt 
het volume van het zorgaanbod met het KDC groter, en geeft 
dit wel meer bestaansruimte. We hebben hier echter ook te 
maken met concurrentie van andere zorgaanbieders. Het bie-
den van zorgondersteuning in de klas vanuit onze ASBM-visie, 
is een grote uitdaging. Het bouwen aan relaties en het aanslui-
ten op de behoefte van het kind, staan regelmatig op gespan-
nen voet met het beschikbare personeel (kleine contracten) 
en de positie van de zorgondersteuner in relatie tot de docent. 
Voor 2022 ligt hier een mooie uitdaging. Een goede relatie met 
de school draagt bij aan goede zorgondersteuning in de klas.

Wet zorg en dwang
Inmiddels functioneert de Wet zorg en dwang (Wzd) twee 
jaar. Na een aanloopperiode in 2020 zien we dat in 2021 
de bewustwording rond onvrijwillige zorg meer en meer 
toeneemt en dat ook steeds consequenter gehandeld wordt 
volgens het stappenplan Wzd. De instellingen waar men al 
jaren te maken heeft met onvrijwillige zorg (in het kader van 
de Wet BOPZ), zijn actief bezig om maatregelen te evalueren 
en bij te stellen. Deze ontwikkeling laat zien dat er bewust 
wordt nagedacht over alternatieve maatregelen of oplos-
singen. Een ontwikkeling die zichtbaar is in de aangepaste 
maatregelen. Wel is het lastig om de termijnen consequent 
te hanteren. Hierin helpt ook de regelgeving en het huidige 
ECD-systeem niet mee. Vanuit de wet wordt aangeven wie 
betrokken moet zijn bij elke stap, dit is soms moeilijk te orga-
niseren. De inrichting van het ECD en de te volgen stappen 
in het proces zijn weinig gebruiksvriendelijk en ondersteu-
nend om het vastgestelde tijdspad te waarborgen.

Bij de woonlocaties en dagactiviteitencentra, waar het begrip 
‘onvrijwillige zorg’ nog relatief nieuw is, vraagt het onderwerp 
extra aandacht. Op enkele locaties zien we inmiddels een 
duidelijke toename van het aantal geregistreerde momenten 
onvrijwillige zorg. Hier is sprake van een groeiende bewust-
wording. Er wordt op basis van het stappenplan periodiek 
geëvalueerd en nagedacht over alternatieven. Er zijn echter 
ook locaties, waar het Wzd-proces extra aandacht vraagt.

Uit een intern onderzoek (mei 2021) onder de verantwoor-
delijke medewerkers, blijkt dat de Wzd onder veel mede-
werkers bekend is en vaker op de agenda staat van het 
teamoverleg. Het merendeel van de respondenten geeft 
aan zich voldoende bekwaam te weten rond de toepassing 
van de wetgeving. Tegelijk blijkt dat er vragen zijn over, 
waar welke verantwoordelijkheden liggen. De meeste res-
pondenten geven aan dat er gehandeld wordt volgens het 
stappenplan. Respondenten vinden dat de betrokkenheid 
van de teamleider in het proces versterkt dient te worden, 
er wordt volgens hen te veel geleund op de behandelaar. 
Op de vraag of cliënten en wettelijk vertegenwoordigers 
voldoende geïnformeerd zijn verschillen respondenten van 
mening. Een groot deel is van mening dat hier meer aan-
dacht aan besteed kan worden.

Begin dit jaar hebben de externe cliëntvertrouwensper-
sonen (CVP) kennis gemaakt met de organisatie en zijn er 
afspraken gemaakt voor locatiebezoeken. Dit heeft echter 
geen vervolg gekregen vanwege de corona-maatregelen. 

Maatregelen Wet Zorg en dwang 2021

Nr. Omschrijving Aantal

1 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van rechtelijke macht (RM) en onvrijwillige zorg heeft 0

2 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van IBS en onvrijwillige zorg heeft ontvangen 0

3
Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van een rechtelijke machtiging afgegeven door een strafrechter en 
onvrijwillige zorg heeft ontvangen

0

4
Aantal cliënten dat is opgenomen op basis van besluit tot opname en verblijf van CIZ art 21Wzd en onvrijwillige zorg 
heeft ontvangen

22

5 Aantal cliënten dat is opgenomen op grond van hoofdstuk 3a Wzd en onvrijwillige zorg heeft ontvangen 0

6 Aantal cliénten dat op basis van vrijwilligheid verblijft maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen 32

7 Aantal cliënten dat onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties als bedoeld in art. 15 Wzd heeft ontvangen 34

8 Aantal cliënten dat niet in de locatiue verblijf, maar wel onvrijwillige zorg heeft ontvangen die vanuit deze locatie is verleend. 3
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De kwantitatieve gegevens vanuit de systemen zijn ontoe-
reikend om een goede kwalitatieve duiding te geven van 
de wijze waarop de wet (na de geest) wordt toegepast. 
Informatie van behandelaars, teamleiders en aandachts-
functionarissen zijn vereist om een inhoudelijke duiding te 
geven.  Wanneer we deze informatie betrekken bij de eind-
beoordeling, dan kan gesteld worden dat er op de instel-
lingen (voormalig BOPZ) actief gezocht wordt naar afname 
(minder impact) van onvrijwillige zorg, middels de perio-
dieke evaluaties.  Op de overige locaties is bewustwording 
op gang gekomen, maar vereist het extra aandacht en bege-
leiding. De termijnen van het stappenplan worden steeds 
beter gehandhaafd. Teamleiders en locatiemanagers dienen 
meer hun verantwoordelijkheid te nemen om de voortgang 
te borgen. Binnen het klimaatoverleg (locatiemanager, team-
leider en orthopedagoog) mag meer aandacht zijn voor de 
verdere toepassing van de Wzd.

Leren van incidenten
De meeste teams melden inciden-
ten in de zorgverlening consequent. 
Medewerkers ervaren voldoende vei-
ligheid om incidenten te melden. De 
eerstverantwoordelijk begeleider (EVB-er) 
neemt een incidentmelding in behande-
ling en beoordeelt welke actie nodig is. 

Naast deze beoordeling, wordt op loca-
tieniveau periodiek een analyse gemaakt 
van alle meldingen. Desgewenst wordt 
er aanvullend onderzoek uitgevoerd met 
behulp van de Prismalight methode. 
Deze periodieke analyses en onderzoe-
ken worden uitgevoerd door de lokale 
aandachtsfunctionarissen Kwaliteit en 
Veiligheid, die hiervoor zijn opgeleid. 
Zij rapporteren hun bevindingen aan 
de locatiemanager. Vanuit deze rap-
portage worden verbetermaatregelen 
geformuleerd.

Het aantal incidenten fluctueert circa tussen 150 en 220 per 
maand. Het aantal meldingen bij de intensieve gedragsgroe-
pen is aanzienlijk hoger dan op de woonlocaties met een 
lagere ZZP (3-5).
           
Dit jaar is het aantal meldingen hoger dan vorig jaar, maar 
lager dan in 2019. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat 
door de coronamaatregelen het aantal incidenten vermin-
derd. Er is meer structuur wat rust en veiligheid biedt, maar 
tegelijk ook minder welzijn. Het aantal gedragsincidenten is 
minder gemeld. In 2020 kwam er meer bewegingsruimte. 
Dat verklaart mogelijk de stijging van het aantal incident-
meldingen (gedrag). 

Op enkele locaties zien we dat er meer gemeld kan worden. 
Het Prismalight onderzoek dient meer te worden ingezet om 
het leerproces te ondersteunen. 

Eén incident is gemeld bij de inspectie, die gevraagd heeft om 
vervolgonderzoek te doen. Het onderzoekrapport is eind van 
het jaar aan de inspectie overhandigd. Nadat er nog gevraagd 
is naar aanvullende informatie is het onderzoek afgesloten. Het 
onderzoek heeft een aantal waardevolle lessen opgeleverd. 
Het betreft de grote betekenis van de aanwezigheid van de 
teamleider, het veiligheidsbewustzijn rond het medicatiepro-
ces en het inwerken van nieuwe medewerkers.      

Zorgvraag wordt complexer
Het zijn niet alleen cliënten met een ernstig meervoudige 
beperking die de nodige deskundigheid van de begeleiding 
vragen, ook de ouder wordende cliënt heeft een toene-
mende hulpvraag.  Binnen het functiegebouw is er ruimte 
gecreëerd voor het aantrekken van specialistische verpleeg-
kundige kennis. Toch blijkt dat het moeilijk is om hiervoor 
de juiste mensen aan te trekken. Gehandicaptenzorg lijkt 
niet de meest voor de hand liggende branche te zijn waar 
Verpleegkundigen zich toe aangetrokken weten. In het 
afgelopen jaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden hoe 
Adullam de medische zorg heeft georganiseerd en waar de 
verbetermogelijkheden liggen. Een onderzoek, uitgevoerd 
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2019-P1 854 27% 229 60% 512 12% 103 1% 10

2019-P2 766 29% 223 59% 453 11% 81 1% 9

2019-P3 831 30% 253 59% 487 10% 80 1% 11

2020-P1 638 27% 173 62% 397 10% 66 0% 2

2020-P2 658 23% 154 64% 420 13% 83 0% 1

2020-P3 583 28% 161 62% 360 10% 61 0% 1

2021-P1 695 24% 167 65% 453 9% 65 1% 10

2021-P2 631 23% 143 67% 421 9% 59 1% 8

2021-P3 839 21% 173 66% 553 13% 105 1% 8
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door een aantal studenten van de Hogeschool VIAA, heeft 
een aantal waardevolle aanbevelingen opgeleverd. Het gaat 
om het vergroten van de medische basiskennis van bege-
leiders, het faciliteren van verpleegkundige expertise en 
het beter organiseren van de medische zorgverlening. Een 
onderzoek dat bevestigd dat er meer focus moet liggen op 
de medische deskundigheid en tegelijk de bewustwording 
hiervan heeft versterkt. Een nadere uitwerking van de advie-
zen zijn onderdeel van het ontwikkelplan 2022.

Nieuw Elektronisch Cliëntendossier
Het huidige Elektronisch Cliëntendossier (ECD) Plancare is 
eind september 2020 ‘end of life’ verklaard door de leveran-
cier, waardoor we naar een compleet nieuw ECD moeten 
omzien. De overgang dient voor 31 december 2022 afge-
rond te zijn, daar de ondersteuning van het huidige ECD 
dan afloopt. Dit is de aanleiding geweest om een selectie-
traject uit te voeren. Begin 2022 zal de definitieve keuze 
worden gemaakt, waarna de voorbereidingen voor migra-
tie en implementatie kan plaatsvinden. Een project dat 
de nodige impact zal hebben voor de gebruikers. Tegelijk 

biedt het kansen om binnen het nieuw te selecteren  
ECD-pakket meer aandacht te geven aan beschikbaar-
heid van managementinformatie, een vereenvoudiging 
van het meldproces incidenten en de vermindering 
van administratieve belasting. 
                              
 2.5 Uitkomsten op hoofdlijnen 

Puzzels:
• ASBM-systemetrie: afstemming, rollen en taken
• KDC: haalbaarheid lange termijn
•  Deskundigheid: beschikbaarheid  

verpleegkundige en medische kennis
• Implementatie nieuw ECD

Parels: 
• Werken vanuit gedeelde waarden
• Ontwikkelingen VIC Workhomes
•  Maatwerkopleiding voor zij-instromers  

met het Hoornbeeck College
• Digitale leeromgeving

Aantal cliënten in zorg bij Adullam

Jaar 2021 2020

Aantal cliënten op 31-12 536 522

 Instroom 2020 46 34

 Uitstroom 2020 32 28

Beddencapaciteit 237 237

Zorgdomein

 WLZ 344 (64%) 307 (59%)

 Jeugdwet 46   (9%) 36   (7%)

 PGB (WLZ) 144 (27%) 178 (34%)

 WMO 2    (0%) 1     (0%)

ZZP-verdeling van Cliënten (2020-2021)

Zorgprofiel Wonen Dagbesteding Logeren Zorgondersteuning

Jaar 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

1 - 4 VG 81 66 163 160 40 52 5 4

5 - 6 VG 65 61 138 142 41 50 3 6

7 VG 53 52 60 58 6 7 0 0

8 VG 26 26 43 42 15 12 1 1

Jeugdwet / WMO 0 0 45 37 6 4 17 21

Totaal* 225 205 449 439 108 125 26 32

*) Een cliënt kan meer dan 1 keer zorgvorm afnemen, dus totaaltelling komt niet overeen met cliëntaantallen
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Maandagmorgen, rond 8.30 uur. Op het kantoor van 
de zorgconsulenten rinkelt een telefoon. De vader van 
Daan: “Ik heb even een vraag. Wanneer is iets een crisis”?

Daan: een jongen van 11 jaar met het Syndroom van 
Down, een zeer ernstig verstandelijke beperking en 
ADHD-achtig gedrag. Een paar jaar geleden gaven 
ouders al aan: “Hij zuigt je helemaal leeg. Je moet con-
tinu een lijntje met hem hebben”. Toch gaan ouders er 
nog steeds voor om hem thuis te laten wonen samen 
met hun andere 6 kinderen in verschillende leeftijdsfa-
sen, waaronder nog een zoon met een verstandelijke 
beperking. Adullam heeft de achterliggende jaren 
ouders daarin ook steeds gesteund vanuit de visie voor 
m.n. jonge kinderen: het beste tehuis kan niet tippen 
aan thuis!

In goede en coöperatieve samenwerking met ouders, 
school, hulpverleningsinstanties is al gedurende zo’n 4 
jaar lang veel verschillende zorg inclusief bekostiging 
en financiering ingezet. Vooral ook om ouders en het 
gezin dusdanig te ontlasten dat zij de zorg thuis kunnen 
volhouden en om Daan zoveel mogelijk het ‘gewone’ 
leven te laten beleven: Naast zorgondersteuning in de 
klas van het SO, woensdagmiddag- en zaterdagopvang, 
ambulante ondersteuning in de thuissituatie ook loge-
ren op verschillende ‘heimen’ van Adullam: Beekheim, 
Lindenheim, Kroonheim. Eerst nog allemaal met veel 

‘gedoe’ gefinancierd vanuit de Jeugdwet en uiteindelijk 
– toen Daan bijna 9 jaar was – een WLZ-indicatie. Toen 
bleek dat zelfs met een VG-06 niet alle ingezette zorg 
bekostigd kon worden, hebben we vanuit Adullam met 
ouders een gesprek gehad met het betreffende zorg-
kantoor om het plaatje ook financieel rond te kunnen 
krijgen. Financiering op Maat!  

En nu ……toch crisis! Wat nu?
De locatie waar Daan momenteel heel frequent logeert 
en op de wachtlijst voor een woonplek staat, heeft én 
fysiek geen ruimte én gezien zijn kalenderleeftijd geen 
passende plek én een lange wachtlijst. In een andere 
regio hebben we sinds kort op een nog vrij nieuwe 
locatie onvoorzien een open plek. Géén kindergroep. 
Wel een vitaal en enthousiast team dat met de locatie-
manager in mogelijkheden denkt! Maar …..wel ruim 
100 km van thuis vandaan…….. Kan ik dit Daan, zijn 
ouders en de brussen aandoen?

Na intern beraad en overleg met de locatie, toch maar 
het voorstel aan ouders gedaan. Lang nadenken hoef-
den ze niet … en zo ging Daan een paar weken later 
dan toch uit huis. Tegelijkertijd heeft Daan in de nieuwe 
regio ook de overstap gemaakt van school (SO) naar 
het Kinderdagcentrum van Adullam en is inmiddels de 
WLZ-indicatie van VG-06 opgehoogd naar VG-07.

Hoe het nu met Daan gaat? Na de nodige gewenning 
van weerskanten hebben Daan en zijn begeleiders 
‘hun draai’ gevonden en kunnen ze naast de intensieve 
inzet en begeleiding ook erg genieten van dit pittige 
mannetje.                                            

En de ouders ………? Je zorgenkind zo jong buitens-
huis laten wonen en dan ook nog zover weg, went 
natuurlijk nooit! Maar toch….tijdens een eerste evalua-
tiegesprek met de zorgconsulent zo’n 4 weken na plaat-
sing, geven ouders aan: “Het gaat heel goed met Daan! 
De rust en structuur doen hem duidelijk goed”.

Corrie Bogaard, zorgconsulent

Maatwerk in crisistijd



- 19 -

Hoe ervaren cliënten de professionele en identiteitsge-
bonden zorg bij Adullam? Een vraag die niet alleen in de 
persoonlijke gesprekken tussen de cliënt en zijn/haar per-
soonlijke begeleider naar voren komt, maar ook eens in de 
twee jaar door middel van een onafhankelijk onderzoek. In 
2021 is met behulp van het meetinstrument Quality Qube 
een meting gedaan binnen de zogenaamde ‘zorgdriehoek’, 
cliënt-begeleider-verwant. Er is bewust gekozen voor een 
ervaringsmeting in deze ‘zorgdriehoek’. Immers alle drie de 
partijen zijn betrokken bij de invulling van de zorgverlening. 
De resultaten geven vanuit verschillende gezichtspunten 
informatie en ondersteunen ook het gezamenlijke gesprek. 
De meting heeft in het voorjaar plaatsgevonden en de 
uitkomsten zijn onder andere benut bij de teamreflecties. 
Adullam kiest voor een tweejaarlijkse meting. 

De resultaten van het onderzoek komen in de vorm van een 
KwaliteitsVerbeterKaart (KVK) voor elk team beschikbaar. De 

individuele vragenlijsten van cliënten zijn - voor zover daar-
voor toestemming is gegeven - opgenomen in het persoon-
lijke dossier. Dit biedt de gelegenheid dat de cliënt samen 
met de persoonlijke begeleider door kan spreken over de 
uitkomsten en dat het verwerkt wordt in het persoonlijk 
ondersteuningsplan. 

In 2019 is in een deel van de organisatie een vergelijkbaar 
onderzoek gedaan. De beschikbare uitkomsten van 2019 
zijn in bijgaande grafieken naast die van 2021 geplaatst. Het 
gaat om drie locaties. Bij twee van de drie locaties zien we 
een positieve ontwikkeling. Eén locatie (Muiderheim) laat 
een daling zien van de waardering die cliënten geven voor 
de ontvangen zorgverlening in de woonomgeving. Hiervoor 
zijn niet direct aanwijsbare redenen te noemen.

Naast het uitgevoerde onderzoek hebben er ook gesprekken 
plaatsgevonden met enkele bewoners van de 10 Domeinen 

te Uddel. Een LVG-woning, waar bewoners op een vrij zelf-
standige wijze hun leven invullen. De resultaten van deze 
gesprekken zijn verweven in onderstaande rapportage, 
waarin per jaarprogramma de uitkomsten van het erva-
ringsonderzoek zijn beschreven. 

 3.1 Bijbels en waardengedreven 

‘Fijn die mooie tekeningen bij 
de bijbelvertelling’, het is één 
van de vele positieve reacties 
uit het ervaringsonderzoek als 
gevraagd wordt naar de invul-
ling van de identiteit. Dagelijks 
gaat de Bijbel open en wordt er 
samen geluisterd, gebeden en 

gezongen. Precies zoals de bewoners dat ook gewend zijn 
in hun ouderlijk huis. Een ouder spreekt hierover ook zijn 
waardering uit: ‘Fijn dat er ’s avonds voor het slapen gaan, 
tijd vrijgemaakt wordt voor een persoonlijk gesprekje, samen 
de dag beëindigen’. 

Leonard, één van de bewoners van de 10 Domeinen vertelt 
dat hij ’s avonds belijdeniscatechisatie volgt in de kerkelijke 
gemeente op het dorp. Hij vindt het fijn wonen en voelt zich 
goed thuis bij Adullam. 

Rodé een medebewoonster van Leonard, woont sinds kort 
op de 10 Domeinen. Wanneer haar gevraagd wordt hoe ze 
het wonen bij Adullam ervaart, dan zegt ze eerlijk; ‘Soms 
mogen de gesprekken in de groep over het geloof wel wat 
dieper gaan. In de groep blijft het vaak wat oppervlakkig en 
voel ik mij niet altijd vrij om te delen wat mij bezig houdt’. 
Ze kan hierover wel met haar begeleider spreken. Het geloof 
heeft in haar leven grote betekenis. Ze is blij dat ze een 
plekje heeft bij Adullam, waar de Bijbel leidend is.

3.  BOUWSTEEN 2  |  Cliëntervaringen
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Eén van de ouders uit Muiderheim schrijft positief te zijn 
over de wijze waarop Adullam de zorg inhoud geeft. ‘Ik ben 
blij met zowel de geestelijke als de lichamelijke verzorging’. 
We zien dat ook terug in het cijfer wat verwanten gemiddeld 
geven voor de invulling van de identiteit. Met een 8,3 blijkt 
er een grote tevredenheid.
Medewerkers zelf zijn kritischer en geven voor de invulling 
van de identiteit een 7,8. Ze vinden dat er soms te weinig 
tijd is voor het persoonlijk gesprek, of zouden nog meer 
maatwerk willen zien in de methode Bijbels onderwijs. Een 
pijnpunt is de inzet van uitzendkrachten die geen Bijbelse 
achtergrond hebben en onvoldoende weten aan te sluiten 
op de behoefte en belevingswereld van de cliënten. 

 3.2 Vitaal en geïnspireerd 

Wanneer Gert-Jan, bewoner van 10 Domeinen, gevraagd 
wordt welk cijfer hij de begeleiding geeft, denkt hij diep na. 
Dan klinkt het even later overtuigend; ‘een acht, een dikke 
voldoende’. Waarom hij dit cijfer geeft? Gert-Jan is blij met 
zijn persoonlijke begeleider. ‘Mijn begeleider is mijn coach, 

dat vind ik erg mooi’. Wat hij erg waardeert is dat de bege-
leiders hem serieus nemen, dat hij gewoon zichzelf mag 
zijn. Gert-Jan woont al bijna 20 jaar bij Adullam, in 2009 is hij 
verhuist naar de 10 Domeinen, daar is hij nog steeds bijzon-
der blij mee. Hij ervaart meer ruimte en zelfstandigheid. Wel 
geeft Gert-Jan aan dat er een tijd is geweest dat het erg rom-
melig was. Het team was instabiel, met veel wisselingen. Dat 
was een minder fijne tijd. Maar nu is hij erg tevreden.

Bewoners op één van de woongroepen van Maasheim 
zouden graag zien dat het team meer op één lijn zou zitten. 
Begeleiders moeten zich meer inspannen om ons te begrij-
pen, schrijft één van de bewoners. Ook de begeleiders zelf 
zijn niet tevreden over de gang van zaken. ‘We moeten meer 
stabiliteit in ons team krijgen’. Er zijn meer teams die worste-
len met hun stabiliteit.

Bewoners van Streekheim, een locatie die begin 2021 is geo-
pend, zijn erg tevreden over de begeleiding. Een bewoner; 
‘we hebben lieve begeleiding’. Anderen zeggen dat ze aardig 
zijn, er goed geluisterd wordt en dat de begeleiding leuke 
dingen bedenkt om samen te doen. Ook de cliëntvertegen-
woordigers zijn enthousiast over de begeleiding in deze 
nieuwe woning. ‘Begeleiding is betrokken, denkt mee, eerlijk 
en houdt rekening met wat de cliënt nodig heeft’. De bege-
leiders zelf bevestigen dat ze veel hebben aan hun ASBM-
kennis: ‘Het zorgt voor eenduidigheid in de begeleiding van 
onze bewoners en een goede samenwerking in het team’.

 3.3 Samen en duurzaam 

Het programma, ‘samen en duurzaam’, staat voor een zorg-
verlening waarbij de cliënt participeert in de samenleving. 
Dat er ook duurzame samenwerkingsvormen worden 
gevonden, dat zorgt voor structuur en vertrouwen. Een deel 
van de cliënten werkt en woont bij Adullam. Een deel woont 
thuis en werkt alleen bij Adullam. Er zijn ook bewoners 
die bij Adullam wonen en (deels) buiten Adullam werken. 
Leonard, woonachtig op de 10 domeinen werkt op een 
kwekerij, zo’n 20 kilometer van zijn woning. Hij vindt het 
mooi werk, lekker buiten. Vier dagen in de week rijdt hij het 

eerste deel mee met de bus (openbaar vervoer) en stapt 
vervolgens over op zijn fiets, om zo bij de kwekerij te kunnen 
komen. Of hij meer activiteiten heeft buiten zijn woning? 
Hij gaat weleens naar zijn ouders, maar gaat ook regelmatig 
naar de jeugdvereniging. 

Gert-Jan, ook bewoner van de 10 domeinen, vertelt dat hij 
werkzaam is als stratenmaker. Hij geniet ervan. Maar werkt 
ook als zzp-er en neemt regelmatig een klusje aan. Hoe hij 
de opdrachten binnenkrijgt? ‘Door de vele contacten die ik 
heb’. Gert-Jan heeft naast de begeleiding ook ondersteu-
ning van zijn jobcoach, daar is hij blij mee. Doordat hij zelf 
auto kan rijden is hij zelfstandig en zoekt regelmatig andere 
mensen op. Hij participeert voldoende in de maatschappij 
vindt hij zelf. 

Begeleiders geven aan dat ze nog meer van het netwerk van 
de cliënt gebruik kunnen maken. Door de coronapandemie 
zijn er verschillende contacten verloren gegaan of staan 
op een laag pitje. Diverse bewoners hebben gastgezinnen, 
maar in de achterliggende periode zijn deze activiteiten wat 
vervallen. Ook de inzet en betrokkenheid van andere vrijwilli-
gers vraagt weer extra aandacht

 3.4 Maatwerk vanuit zeggenschap 

De gesprekken met de bewoners 
van de 10 Domeinen laten zien 
dat er oog is voor de persoonlijke 
behoeften. Alle drie de bewoners 
geven aan dat er goed naar hen 
geluisterd wordt, dat er ruimte 
is om mee te denken, of het nu 
gaat om het eten of bepaalde 
activiteiten in de vrije tijd.  

Gert-Jan bevestigd dat ook, hij kan zijn keuze kenbaar 
maken wie zijn persoonlijk begeleider wordt. Daar is de 
laatste keer ook naar geluisterd. ‘Dat lukt trouwens niet altijd’, 
zegt Gert-Jan.
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Een andere bewoner van Kroonheim zegt dat er echt 
rekening wordt gehouden met wat je kunt. Dat je actief 
wordt betrokken bij activiteiten met daarbij je eigen tempo. 
Voorbeelden van maatwerk. Eén van de begeleiders zou nog 
meer scholing willen hebben om nog meer maatwerk te 
kunnen bieden, zodat de zorg nog professioneler wordt.
Elke cliënt heeft zijn eigen ondersteuningsplan met daarin 
begeleidingsafspraken en doelen. Deze worden periodiek 
geëvalueerd, waar mogelijk is daar ook de cliënt bij aanwe-
zig. Cliënten zijn positief over deze gesprekken, ze weten 
zich betrokken en gehoord. De behoeften van de cliënt 
staan centraal in de begeleidingsmethode die Adullam 
hanteert. Hiermee wordt het vanzelf maatwerk. Er zijn ook 
situaties waar het moeilijk is om het maatwerk gestalte te 
geven. Met name in heterogene groepen waar er soms (te) 

weinig ruimte (middelen) is voor begeleiding van cliënten 
die relatief veel zorg of begeleiding nodig hebben. Dan is er 
een spanningsveld tussen het beschikbare budget en de in 
te zetten begeleidingsuren.  Een dilemma die door begelei-
ders, cliënten en de organisatie wordt gevoeld.  
 
 3.5 Uitkomsten op hoofdlijnen 

Puzzels
•  Persoonlijke aandacht: 

meer ruimte voor individuele 
gesprekjes.

•  Stabiliteit van teams:  
vasthouden personeel.

•  Identiteit teams: aanwezigheid 
uitzendkrachten.

Parels
•  Maatwerk: Aansluiten bij  

persoonlijke behoeften.
•  Begeleiders: Betrokkenheid 

en nabijheid die begeleiders 
bieden.

•  Identiteit: De ruimte, de inner-
lijke betrokkenheid van mede-
werkers en het beschikken over 
een eigen Bijbelmethode.

  •  ASBM-visie: werken vanuit 
een gezamenlijk gedragen 
‘behandelvisie’.

 

Zojuist heb ik een aantal mailtjes beantwoord. Voor twee nieuwe gast-
gezinnen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd, flyers om 
nieuwe vrijwilligers te werven en het rooster voor de kerkvrijwilligers 
verstuurd. Een greep uit de taken die ik uit-
voer als vrijwilligerscoördinator van de locatie 
Polderheim. Waardevol om te doen en mooi 
om zo actief te zijn voor Adullam, nadat ik 
in mei 2020 moeder werd en mijn werk als 
woonbegeleider was gestopt.

Ik weet uit ervaring hoe ontzettend waarde-
vol vrijwilligers zijn voor bewoners en personeel. Met eigen ogen heb 
ik gezien hoe stralend bewoners thuis kwamen, nadat ze een avondje 
naar hun gastgezin geweest waren of hoe bewoners ernaar uitkeken een 

rondje te gaan fietsen. Maar denk ook aan de taarten en de 
soep voor de zondag, de spelletjes met de bewoners. Toen 
bewoners en personeel van Polderheim getroffen werden 

door corona heb ik gezien hoe hoog 
de nood was. Juist ook in deze tijd 
werd er van vrijwilligers gevraagd 
of zij bereid waren in te springen. 
Verwonderd was ik, toen er veel 
aanmeldingen kwamen. Op oude-
jaarsmorgen bleek dat er niemand 
was die ‘s avond werken kon, tot-

dat ik een berichtje kreeg van iemand, die had begrepen 
hoe hoog de nood was… Zo werd duidelijk gezien dat 
er juist in deze tijd, ook voor de bewoners gezorgd werd. 

Elze Aantjes – Vlot

“Ik weet uit ervaring 
hoe waardevol 

vrijwilligers zijn”

Vrijwilligerscoördinator - Polderheim
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Zelfreflectie wordt steeds meer onderdeel van ons dage-
lijks werk. Niet alleen de periodieke reflectie krijgt aan-
dacht bij Adullam, ook de dagelijkse. We zien dat terug bij 
de begeleider die aan het einde van de dienst reflecteert 
op zijn of haar handelen, soms met zijn of haar collega en 
soms met zichzelf en dat ook terug laat komen in de rap-
portage. Het is een procesonderdeel van onze kwaliteit-
scyclus zoals dat zichtbaar is in bijgaand figuur. Naast de 
dagelijkse reflectie en de periodieke reflectie, kent Adullam 
ook de jaarlijkse teamreflecties. Ooit ontstaan vanuit het 
kwaliteitskader en ingepast in de toenmalige jaarplancy-
clus. Nog steeds is de opbrengst van de teamreflectie de 
belangrijkste input voor het Jaarontwikkelplan op de ver-
schillende niveaus.  Adullam kent teamontwikkelplannen 
voor de zorgteams, locatieontwikkelplannen – team over-
stijgend – en een organisatieontwikkelplan op organisa-
tieniveau. Alle ontwikkelplannen hebben een vergelijkbare 

structuur en staan met elkaar in verbinding doordat de 
vier jaarprogramma’s leidend zijn zowel in het reflecteren 
als in het opstellen van de jaardoelen. 

Procesbegeleiding
De ervaring van vorig jaar heeft laten zien dat het faciliteren 
van procesbegeleiding als waardevol wordt ervaren. Steeds 
meer teams maken gebruik van de mogelijkheid om de 
teamreflectie onder leiding van een onafhankelijke proces-
begeleider te laten plaatsvinden. Hierbij staat maatwerk 
centraal. Vooraf aan de teamreflectie is er afstemming tussen 
teamleider en procesbegeleider. Dit draagt bij een positieve 
opbrengst van de teamreflectie. 

Meer dan negentig procent reflecteert
Vrijwel alle teams, van zorgteam tot managementteam doet 
de jaarlijkse teamreflectie aan de hand van het beschikbare 
format. Als de reflectie niet plaatsvindt kan dit verschillende 
oorzaken hebben. Soms door de blijvende coronaperikelen 
en soms door het ontbreken of vertrek van een leiding-
gevende. Vaak wordt dan op een later tijdstip alsnog een 
reflectie georganiseerd.

Werkplezier
Een opvallende maar ook bemoedi-
gende waardering is er voor het werk-
plezier dat teams ervaren. Ruim 30% 
van de teams scoren op het werkple-
zier een ruime acht. Slechts een enkel 
team geeft zichzelf een onvoldoende. 
Gemiddeld is de score een 7,8. Ondanks 
de blijvende druk van corona, ervaren veel medewerkers 
arbeidsvreugde. Gemiddeld genomen scoren medewerkers 
ook vaker ‘top’ en ‘goed’. Werkplezier is ook een voorwaarde 
voor kwalitatief goede zorg. Dat zien we ook terug in de waar-
dering van de cliëntervaringen (zie bouwsteen 2)

Resultaten
Hieronder worden de uitkomsten van de teamreflecties per 
jaarprogramma toegelicht. Bij elk programma zijn er enkele 
reflectievragen uitgelicht en in een grafiek weergegeven. 
Het gaat om twee of drie vragen die min of meer de essen-
tie raken van het jaarprogramma. De uitkomsten van vorig 
jaar zijn er naast gezet. Hiermee kunnen we ook bepaalde 
ontwikkelingen waarnemen. De cijfers zijn gebaseerd op de 
uitkomsten van circa 40% van alle teams.

Deze cijfers zijn representatief voor het geheel van de orga-
nisatie. Wel zien we verschillen binnen de teams. Soms is er 
sprake van een homogene score, terwijl anderen veel onder-
ling verschil laten zien. Hieruit ontstaan soms waardevolle 
dialogen binnen het team. In de toelichtende tekst wordt 
het ‘tellen verrijkt met het vertellen’.

 4.1 Bijbels en waardengedreven 

De Bijbel is voor ons de bron van waaruit we denken en han-
delen. De Bron waar we onze gemeenschappelijke waarden 
uit putten. Het is dan ook een vast onderdeel in de teamre-
flectie in hoeverre er ruimte wordt ervaren om te spreken 
over de Bijbel en haar inhoud. Medewerkers zijn hierover 
positief. Er wordt veiligheid en ruimte ervaren, meer zelfs dan 
vorig jaar. 

Teamleden van KDC de Klimboom; ‘Als collega’s zitten we af 
en toe bij elkaars dagopeningen en geven elkaar feedback, 
dat moeten we vasthouden, we leren daarvan!’ 

In teamvergaderingen is er tijd en ruimte om met elkaar over 
bepaalde Bijbelgedeelten te spreken die dan weer vertaald 
worden naar het dagelijks handelen, zodat de medewerker 
professionele en identiteitsgebonden zorg kan bieden aan 
onze bewoners.

4.  BOUWSTEEN 3  |  Zelfreflectie in zorgteams
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Tegelijk erkennen veel medewerkers dat er meer ruimte 
mag zijn om ook met cliënten hierover het gesprek te 
hebben.  Bedoeld wordt het individuele gesprek, zodat 
er oog kan zijn voor de persoonlijke vragen van onze 
bewoners. Medewerkers ervaren dat dit regelmatig onder 
druk staat door het vele werk op de groep. Wel zoeken 
teams naar oplossingen om hier meer aandacht aan 

te geven. Verschillende teams hebben hiervoor in hun 
Teamontwikkelplan doelen geformuleerd. 

Teams ervaren de ASBM-visie als een groot goed. Het geeft 
richting en houvast. Door wisseling van personeel of inzet 
van uitzendkrachten komt dit wel onder druk te staan. Eén 
op de zes medewerkers scoort hier matig. Er lijkt zelfs sprake 
van een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. 

Een belangrijk aandachtspunt is de onderlinge afstemming 
tussen teamleider, locatiemanager en orthopedagoog. 
Wanneer deze niet optimaal is, heeft dat zijn effect in het 
team en uiteindelijk ook op de behandeling van de cli-
ent. Met name in de locatieplannen zijn hiervoor doelen 
geformuleerd om deze onderlinge afstemming te verbe-
teren. Zo heeft de locatie Alblasserdam het volgende doel 
geformuleerd: 

Reflecteren en doelen formuleren 
op teamniveau. Misschien best wel 
bureaucratische termen voor onze 
collega’s in de zorg. Maar wat een 
prachtige ervaring als je hen enthou-
siast aan de slag ziet gaan met het 
terug- en vooruitkijken als eenmaal 
duidelijk is dat zij op deze manier ook 
kunnen bijdragen aan het welbevin-
den van hun cliënten! 

Vanuit mijn rol als procesbegeleider 
mocht ik verschillende teams bege-
leiden. Zowel kleinere als grotere 
teams en zowel teams van begelei-
ders als van teamleiders. Elk team 
heeft een eigen dynamiek en het is 
mooi om te zien hoe elke leiding-
gevende daarin ook aansluit bij de 
behoeften van zijn medewerkers. 

Door de teamreflectie samen met 
de leidinggevende goed voor te 
bereiden, lukt het om het proces 

van reflecteren en het proces van 
het opstellen van doelen goed neer 
te zetten tijdens het vergadermo-
ment. In de echt kleine teams kun 
je centraal goed tot reflectie komen 
en doelen formuleren. In de grotere 
teams worden de medewerkers in 
kleinere groepjes verdeeld om zo 
echt het gesprek te kunnen voeren 
en iedereen een evenredige bijdrage 
te kunnen laten leveren. Elk groepje 
presenteert zijn eigen uitkomsten en 
dan is er ook ruimte voor het inzet-
ten van kwaliteiten van collega’s. 

Aan het einde van de teamreflectie 
heeft het team voldoende input om 
hun Teamontwikkelplan af te ron-
den. Mensen zijn enthousiast over 
deze vorm van reflecteren omdat zij 
direct hun bijdrage kunnen leveren 
aan de doelen voor volgend jaar. Zo 
ervaren ze echt dat we het allemaal 
samen doen! 

Juist daarom is de inzet van en pro-
cesbegeleider ook waardevol, je kunt 
mee doen en ook onafhankelijk het 
proces bewaken. Kortom, een mooi 
instrument met een vaak nog veel 
mooiere opbrengst!

Guze van ’t Land, HR-adviseur

Procesbegeleider vertelt…
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‘In de klimaatdriehoek weet iedereen van zichzelf en van de 
anderen, de taken en verantwoordelijkheden en handelen 
hierna om daarmee het klimaat van de cliënt en de mede-
werker optimaal gestalte te kunnen geven’

Ook zijn er teams die behoefte hebben aan meer scholing 
op het gebied van ASBM. Door de coronapandemie zijn ver-
schillende trainingen uitgevallen.

Een ander aspect dat binnen dit jaarprogramma ter sprake 
komt is, ‘het reflecteren en geven van feedback om het leren 
en ontwikkelen te ondersteunen’. Medewerkers erkennen 
dat hier nog groei mogelijk én nodig is. Ruim 40% van de 
medewerkers scoort hier matig. Veel teams hebben hiervoor 
verbeterdoelen geformuleerd. Een teamreflectie is meer dan 
eens het middel waarmee dit aspect urgent wordt. 

 4.2 Vitaal en geïnspireerd 

Er is een mooie ontwikkeling zichtbaar binnen de teams. 
Medewerkers geven aan dat de aansluiting met de cliën-
ten overwegend goed is. In 2020 gaf circa 30% aan dat de 
teams onvoldoende vitaal zijn. Dit jaar is dat gedaald naar 

circa 18%. Belangrijke oorzaak van deze positieve ontwik-
keling wordt gezien door de aanwezigheid van een team-
leider, die voldoende aandacht kan besteden aan coaching 
en sturing. Ondanks dat er nog steeds een tekort aan eigen 
personeel is lijken teams toch meer stabiel te zijn. Kennis 
en ervaring die nodig is voor de begeleiding en het aantal 
medewerkers, om de roosters goed te kunnen invullen dra-
gen bij aan de positieve waardering. Natuurlijk zijn er in dit 
jaar ook lastige periodes waar, door veel ziekte, de roosters 
moeilijk zijn in te vullen. 

Opvallend is het werkplezier dat medewerkers ervaren. 
Ten opzichte van vorig jaar zien we een duidelijke  
stijging. Vorig jaar scoorde nog zo’n 30% matig 
(5-6), terwijl dat nu gedaald is naar minder dan 10%. 
Medewerkers waarderen de onderlinge samenwerking, 
ze weten zich gezien door hun collega’s en door 
de leidinggevende. Ook ervaren ze waardering en 
ondersteuning van de leidinggevende bij hun eigen 
ontwikkeling. Het zijn vooral deze aspecten die genoemd 
zijn bij de teamreflectie. Medewerkers van een team 

op Veldheim: ‘Fijn dat de vacature van teamleider is 
opgevuld. Dat geeft ons rust’. De rol van teamleider 
is essentieel, teams die laag scoren hebben meestal 
(tijdelijk) geen teamleider of de relatie met de teamleider 
is niet goed.

‘We zijn soms te bescheiden om anderen op te zoeken 
om iets uit te voeren’, zeggen medewerkers van een team 
op Muiderheim. Dit kan ook een mogelijke oorzaak zijn 
van het feit dat teams nog onvoldoende werken aan de 
gezamenlijke teamdoelen. Het vraagt meer samenwer-
king, openheid en volharding. Teams worstelen met het 
vasthouden van de opgestelde doelen. Tegelijk zeggen 
medewerkers dat ze het al veel beter doen dan een jaar 
geleden. ‘Het Teamontwikkelplan helpt ons en is steeds 
meer leidend voor onze teamagenda’, zeggen medewer-
kers van Kroonheim. Dit blijkt ook uit de uitkomsten. Vorig 
jaar scoorden slechts 20% van de medewerkers een ‘goed’, 
dit jaar is dat gestegen naar ruim 60%. Actief werken aan 
doelen blijft voor veel teams een speerpunt. Teams willen 
dit ook verbinden aan de persoonlijke doelen.
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 4.3 Samen en duurzaam 

Dit programma richt zich op de samenwerking met de 
omgeving. De familie, de buurt, de dagbesteding, de kerk, 
vrijwilligers en het overige netwerk van de cliënt. Gezocht 
wordt naar duurzame samenwerking, waarmee het welzijn 
van de cliënt wordt bevorderd. 

Eén van de teams op de nieuwe locatie Streekheim 
(Staphorst) geeft het eerlijk toe: ‘De overeenstemming in 
de driehoek, ouder-cliënt-begeleider, kan beter’. Het is een 
nieuwe locatie met nieuwe bewoners waar gewerkt moet 
worden aan de relatieopbouw.  Er worden concrete doelen 
geformuleerd om de relatie verder op te bouwen. 

Een team van Beekheim is tevreden met wat ze hebben 
geleerd van de training Drienamiek, een training die zich 
richt op de rollen, posities en de onderlinge communicatie 
binnen de driehoek. De contacten met familie zijn spontaner 
geworden. Ook andere teams zijn tevreden over de huidige 
afstemming en willen dit graag vasthouden. Ook op dit vlak 
is een positieve ontwikkeling zichtbaar binnen de organi-
satie. Meer medewerkers waarderen de samenwerking en 
overeenstemming. Juist de overeenstemming is belangrijk 
om gezamenlijk te werken aan de doelen van de cliënt. 
Het netwerk van de cliënt wordt als belangrijk ervaren, toch 
erkennen veel teams dat hier meer aandacht voor mag 
komen. Het is duidelijk zichtbaar dat medewerkers minder 
tevreden zijn over de situatie dan vorig jaar. Door de coro-
namaatregelen zijn diverse contacten verloren gegaan of 
stopgezet. Medewerkers erkennen dat ze hier actiever mee 
aan de slag moeten gaan. Een goede vastlegging in het 
dossier geeft inzicht wie (meer) betrokken kan worden in 
het leven van de cliënt. Ook helpt de beschikbare informatie 
bij overdracht naar nieuwe medewerkers. Uitgezette lijntjes 
gaan daardoor minder snel verloren. Maar ook is het nodig 
om oude lijntjes weer te gaan activeren.

Een team op de woonlocatie Beekheim geeft aan dat de 
afstemming met de dagbesteding verbeterd moet worden. 
In haar Teamontwikkelplan zijn doelen geformuleerd om de 
samenwerking te versterken. Begeleiders van dagbesteding 
zullen actief uitgenodigd worden bij een multidisciplinair 
overleg. Woonbegeleiders gaan periodiek op bezoek om te 
zien welke werkzaamheden de bewoners verrichten op de 
dagbesteding. Verder wil men nadenken over een goede 
vorm van dagelijkse communicatie.

 4.4 Maatwerk vanuit zeggenschap 

Het vierde jaarprogramma vraagt reflectie op de kwaliteit 
van de geleverde zorg. Staan de behoeften van de cliënt 
centraal, wordt er vanuit visie gewerkt, is er onderlinge 
afstemming tussen de verschillende disciplines en wordt er 
ook gehandeld naar wat is afgesproken?
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Medewerkers van een team op Maasheim zijn enthousiast 
over de manier waarop ze het leven van de cliënt weten in 
te vullen. ‘Waardevol en zingevend, dat willen we vasthou-
den’.  Een team op Kroonheim is vooral enthousiast over de 
keuzeruimte die ze aan bewoners geven. Ze merken dat 
hier in de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor is. Een 
mooie ontwikkeling.

Het pas gestarte team op Streekheim is positief over 
de onderlinge afstemming tussen de verschillende 
disciplines. Wel vragen ze zich tegelijkertijd af of ze in deze 
voldoende zelfreflectie hebben. In een startfase kun je 
ook snel tevreden zijn. In het Teamontwikkelplan nemen 
ze hiervoor een leerdoel op. Kijken we organisatie-breed, 
dan lijkt er steeds meer overeenstemming te zijn over 

de gekozen behandeling. Wel erkennen sommige teams 
dat ze meer mogen vasthouden aan de afgesproken 
behandellijn. Andersontstaat er ruis en irritatie en gaat het 
ten koste van het welzijn van de cliënt. 

Maatwerk vraagt aansluiting op de vraag en behoefte 
van de cliënt. Medewerkers van het werkbedrijf (dagbe-
steding) Kroonheim, erkennen dat ze meer oog kunnen 
hebben voor de keuzevrijheid en de zeggenschap van de 
deelnemer. Een vergelijkbare uitkomst zien we terug bij de 
teamreflectie van de Eliëzerhof (dagbesteding). ‘We bieden 
onze cliënten eigenlijk te weinig keuzeruimte op welke 
groep ze willen werken’. Met de komende nieuwbouw wil 
het team hier meer aandacht aan geven. Er zijn ook plan-
nen voor een lokale cliëntenraad om de (mede)zeggen-
schap te vergroten.

Uit de teamreflectie komt naar voren dat signalen van 
onvrede van cliënten en ouders, serieus worden genomen.  
Een teamlid: ‘Wij nemen elke klacht en elk signaal serieus, 
door hier aandacht aan te besteden en samen oplossingen te 
zoeken’. Tijdens de teamreflectie komt ook wel naar voren dat 
het soms steeds weer dezelfden zijn die klagen. Dat wordt 
soms wel, als lastig en moeilijk ervaren. Op de vraag of de 
teams ook actief leren van incidenten, erkennen veel teams 
dat dit beter kan. Het consequent melden van incidenten 
zakt soms weg. Het echt leren en verbeteren staat regelmatig 
onder druk, ondanks dat het wel op de agenda staat.

 4.5 Uitkomsten op hoofdlijnen 

Puzzels
•  Identiteit: meer ruimte voor levensvragen van de cliënt.
•  Netwerk cliënt: door de coronamaatregelen zijn er ver-

schillende ‘lijntjes’ verbroken.
•  Reflecteren: Actiever reflecteren en het geven van 

feedback. 
•  Consequent melden en leren van incidenten;
•  Afspraak vasthouden: De afgesproken behandellijn  

vasthouden en naleven.
•  Klimaatdriehoek: rollen en taken zijn niet eenduidig 

ingevuld.

Parels
•  Identiteit: Samen de Bijbelse boodschap uitdragen  

en werken vanuit gedeelde waarden.
•  Aansluiten op behoefte: de werkzaamheden  

(activiteiten) van de cliënt zijn afgestemd op de  
behoefte en de mogelijkheden.

•  Meewerkend teamleider: teamleider draagt bij  
aan de vitaliteit van het team.

•  Afspraak is afspraak: wat wij opschrijven in het  
ondersteuningsplan maken we waar.

•  Werkplezier: ervaren van waardering, collegialiteit  
en coaching.

•  ASBM: ontwikkel blijvend om vanuit de visie het  
werk in te richten.
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5.  Uitdagingen voor de toekomst

Programma Ambities 2022 | Wat willen we?

Bijbels en
waardengedreven

Doel: De vernieuwde ASBM-waarden zijn concreet toepasbaar
Door: Opstellen en implementeren van waardencirkel

Doel: er is binnen Adullam een actief en functioneel moreel beraad ingericht 
Door: evaluatie van pilots en vervolgens het implementeren van beleid en het scheppen van randvoorwaarden

Doel: Mediabeleid is actueel en toepasbaar
Door: nieuw beleid en  praktische handreiking om beleid met cliënten bespreekbaar te maken

Vitaal en geïnspireerd Doel: ASBM-systemetrie is helder voor alle geledingen in de organisatie
Door: Evaluatie, rolverduidelijking, beschikbare actuele functieprofielen en het hebben van eenvoudige ken- en stuurgetallen

Doel: bouwen aan een integraal HR-beleid
Door: afbouw van uitzendkrachten; implementatie nieuw sollicitatieproces; binden en boeien; uitwerken vrijwilligersbeleid

Doel: Rol en positie van de orthopedagoog in de systemetrie borgen
Door: Afdeling orthopedagogiek oprichten

Samen en duurzaam Doel: Toename van fondswerving
Door: opstellen beleid fondsenwerving; inspelen op trend projectmatige fondsenwerving

Doel: verbinding onderwijs en Kinderdagcentra versterken
Door: samenwerking scholen verstevigen; doorontwikkeling zorgondersteuning in de regio’s

Maatwerk vanuit 
zeggenschap

Doel: Huisvesting sluit aan bij zorgbehoefte van onze cliënten
Door: opstellen lange termijn huisvestingen; Verbouw veldheim en Beekheim; realiseren nieuwbouw Eliëzerhof; en andere kleine initiatieven

Doel: Bevorderen van zeggenschap
Door: Implementatie Wmcz; passend omgaan met wet zorg en dwang; organiseren studiedag; goede communicatie met en naar onze cliënten.

Doel: Tijdige vervanging van huidige ECD
Door: selectie van nieuw ECD pakket inclusief implementatie
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6.  BIJLAGE 1  |  Voortgang verbetertrajecten 2021 

  6.1  Bijlage 1  |  Voortgang verbetertrajecten 2021  

Programma Stand van zaken % 
uitvoering

Bijbels en
waardengedreven

Doel: medewerkers hebben houvast aan de Bijbelse waarden én worden in het dagelijks handelen hierbij ondersteund 
Door: …ons te bezinnen op de Bijbelse waarden en deze te verbinden met ASBM en te verwerken in een identiteitsprofiel met waarden en normen. 
En door de dialoog te voeren over de toepassing hiervan in de praktijk.

70%

Doel: Er is helderheid wat bedoeld wordt met ‘samenleving’ in relatie tot onze identiteitsgebonden zorg
Door…oog te hebben voor én ruimte te bieden aan individuele verschillen en (on)mogelijkheden van participatie, binnen onze Bijbelse kaders 
(zorg- en mensvisie, statuten en identiteitsprofiel).

Niet 
uitgevoerd

Vitaal en geïnspireerd Doel: Adullam beschikt over voldoende menskracht en zet deze doelmatig in (rekening houdend met talenten) 
Door:…een integraal HR-beleid, dat eigen personeel, vrijwilligers en tijdelijke krachten aantrekt, benut, bindt en toerust.

80%

Doel: Alle medewerkers weten en werken vanuit hun eigen vakmanschap, aan dezelfde gemeenschappelijke doelen
Door: …inspirerend leiderschap en een éénduidige invulling van de ASBM-driehoeken, waarbij mensen telkens worden meegenomen, betrokken, 
gemotiveerd en gefaciliteerd.

75%

Samen en duurzaam Doel: Cliënten werken (en leven) in én met de samenleving
Door:…vanuit een te ontwikkelen visie, die richtinggevend is voor de inrichting van alle dagactiviteitencentra en daarbij, invulling geeft aan het 
leven van de cliënt in én met de samenleving, aansluitend op de individuele mogelijkheden

75%

Doel: Adullam is een aantrekkelijke partner in de samenleving om mee te participeren
Door:…samenwerking te zoeken en actief te participeren in (lokale) overlegplatforms / netwerken

50%

Maatwerk vanuit 
zeggenschap

Doel: Adullam biedt maatwerk vanuit professie
Door:…goed te luisteren naar de cliënt, de driehoek ‘cliënt- begeleider- ouder’ te professionaliseren en te beschikken over een multidisciplinair 
‘begeleidingsteam’.

85%

Doel: Adullam is een lerende organisatie die zijn zorg blijvend optimaliseert
Door:… te leren van signalen (klachten, incidenten) en zich oriënteert op mogelijkheden van zorginnovatie (technologie).

80%
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  6.2  Bijlage 2  |  ASBM toegelicht  

Werken vanuit gedeelde waarden
Wij willen graag dat elke zorgvrager het ‘gewone leven 
ervaart’. Wij geven daar invulling aan op basis van de 
gedeelde waarden (zie ASBM-waardencirkel). De behoeften 
van de mens staan niet op zichzelf, maar zijn ingebed in de 
gedeelde waarden vanuit Gods Woord. Deze waarden zijn 
de  leidraad voor onze begeleiding en behandeling van onze 
zorgvragers. De gedeelde waarden staan ook centraal bij de 
gesprekken die we met elkaar voeren en geven richting aan 
hoe we de zorg organiseren. 

Onvoorwaardelijke ondersteuning
Deze manier van werken geeft onze medewerkers houvast 
om vanuit gedeelde waarden de relatie met de zorgvrager in 
stand te houden, ook als het minder vanzelfsprekend wordt. 
Bijvoorbeeld als de zorgvrager stress en agressie toont. Onze 
ondersteuningsinspanning is onvoorwaardelijk.

Relationele autonomie
Aansluiten bij de behoefte van de cliënt geeft ruimte voor 
zeggenschap en eigen regie. Wij gaan uit van relationele 
autonomie; afstemmen op de omgeving. Eigen keuzes maak 
je in relatie met je omgeving. Woon je in een groep dan 
houd je rekening met elkaar. Tegelijk zijn de Bijbelse waarden 
en geboden richtinggevend voor keuzes die we maken. 

Veilige woon- en leefomgeving
Adullam streeft er naar om een veilige woon- en leefom-
geving te bieden. Dat stelt eisen aan gebouwen, groepssa-
menstelling, passende dagactiviteiten en aansluiting bij de 
mogelijkheden van de zorgvrager. Inzicht in de gezondheid 
van de zorgvrager is belangrijk voor de begeleider. Waar 
nodig scholen medewerkers zich bij, om verpleegkundige 
handelingen te kunnen verrichten.

Zin- en betekenisvolle daginvulling
Elke zorgvrager bij Adullam heeft een dagprogramma. Een 
programma van activiteiten die zorgen voor een zin- en 
betekenisvolle dag invulling. Wij zijn ervan overtuigd dat 
dit bijdraagt aan het ervaren van het gewone leven. Bij 
Adullam is er altijd ruimte voor het lezen uit en luisteren 
naar de Bijbel, het bidden en het samen zingen, belangrijke 
momenten voor de zingeving. Een dagprogramma komt 
tot stand door het inventariseren van de wensen van de 
zorgvragers , bijvoorbeeld door het cliëntervaringsonder-
zoek, persoonlijke gesprekjes met de zorgvrager, de dialoog 
tussen behandelaars en begeleiders en aan te sluiten bij de 
mogelijkheden van de zorgvrager.

Aansluiten op de behoeften
Aansluiten bij de behoeften van cliënten is belangrijk voor 
het ervaren van het gewone leven. Er zijn zeven basis-
behoeften die daarbij belangrijk zijn. ASBM hanteert een 
behoeftecirkel waarin deze zijn verwerkt. Het gaat hierbij 
om veiligheid, relaties, eigenwaarde, relationele verantwoor-
delijkheid, zin en betekenis, verscheidenheid en dienstbaar-
heid. Voor elke cliënt brengt de begeleider de behoeften 
in kaart en neemt deze op in het ondersteuningsplan. 

Systematisch wordt hiermee inzicht verkregen in de fysieke-, 
emotionele-, mentale- en zingevende behoeften.

Het topje van de ijsberg
We richten ons op het aanleren van nieuw gedrag dat bij het 
gewone leven past. We bieden de hele dag door activiteiten 
aan die aansluiten bij de competenties van onze cliënten. 
Op die manier bevorderen we hun zelfvertrouwen. Dat zorgt 
voor meer plezier, minder frustratie en vermindering van 
probleemgedrag.

ASBM ziet het probleemgedrag van cliënten als het topje 
van de ijsberg, een uiting van onderliggende problematiek. 
Daarom vinden we het niet zinvol om het probleemgedrag 
de kop in te drukken met protocollen, medicatie, fixatie of 
separatie. Er zal namelijk altijd ander probleemgedrag voor 
in de plaats komen. Je kunt een cliënt die zichzelf slaat wel 
vastbinden, maar dat lost niets op. Hij zal vervolgens bijvoor-
beeld zijn lippen kapotbijten. De ‘hele’ ijsberg, de optelsom 
van onderliggende problematiek en probleemgedrag, slinkt 
pas in een warm orthopedagogisch klimaat. Daarom creëren 
we een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en bieden 
we cliënten kansen en uitdagingen, geven we hen taken, 
verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatieven. 
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Cliënten krijgen zo meer succeservaringen, meer zelfver-
trouwen en ontwikkelen hun competenties. Daardoor 
verdwijnt het probleemgedrag naar de achtergrond. En 
belangrijker nog: de onderliggende problematiek, die het 
probleemgedrag veroorzaakt, verminderd. 

Samenwerking vanuit relatieopbouw
Samen bouwen aan het ervaren van het gewone leven, 
vraagt allereerst het werken aan een goede relatie. Bouwen 
aan een goede relatie gaat stapsgewijs, maar het is onmis-
baar om samen succeservaringen te hebben als begeleider 
en cliënt. Bijgaande gehechtheidscirkel is de leidraad bij 
ASBM wanneer gewerkt wordt aan een relatie-opbouw, 
waarbij er drie fases zijn te onderscheiden.

Driehoekrelatie
Bij de relatie hanteren we de driehoekmethode (cliënt - cli-
entvertegenwoordiger – begeleider’). De partijen binnen 
deze driehoek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
goede invulling van de zorgverlening. Hierbij heeft elke par-

tij haar eigen verantwoordelijkheid, rol en bijdrage. De vraag 
van de cliënt staat centraal, hij geeft aan wat hij graag wil en 
wat hij nodig heeft. De langdurige relatie met de familie(ver-
tegenwoordigers) komt tot uitdrukking in het opstellen en 
bespreken van het ondersteuningsplan en de familiepartici-
patie. De eerstverantwoordelijke begeleider (EVB-er) waar-
borgt de kwaliteit en identiteit van de professionele zorg en 
dienstverlening. De begeleider geeft leiding in de driehoek-
relatie en zorgt voor onderlinge afstemming.

Familieparticipatie
Bij familieparticipatie draait het om het uitgangspunt dat 
cliënten toen ze nog in de thuissituatie woonden, con-
tacten onderhielden met familie, kennissen en buren. Die 
vormen samen het sociale netwerk. Ook na de verhuizing 
naar Adullam blijven bekenden waardevol voor het welzijn 
en welbevinden van cliënten. Betrokkenheid en deelname 
van familie en andere bekenden uit het sociale netwerk 
verdient alle ruimte, ook binnen Adullam. Wij bieden 
ruimte om de betrokkenheid van familie te stimuleren via 
familieparticipatie.


