
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021 
 
Algemeen 
In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht van de stichting Adullam gehandicaptenzorg 
verantwoording af aan stakeholders en haar achterban. Met het verslagjaar 2022 wordt dit een 
verplichting.  
Het jaar onzes Heeren 2021 was een veelbewogen jaar voor de Adullam organisatie. Ook dit jaar 
stond in het teken van corona. Dit legde een zwaar beslag op de medewerkers, cliënten en hun 
ouders/vertegenwoordigers. Met name dit jaar werd Adullam geconfronteerd met de broosheid van 
het leven. Niet minder dan 8 cliënten en 1 medewerker ontvielen ons door de onverbiddelijke dood. 
Nooit eerder in de inmiddels 40-jarige geschiedenis van Adullam waren er dat zoveel als dit jaar. 
Daarnaast overleden twee oud-leden van de Raad van Toezicht te weten de heren Van Ree en Van 
der Vlies. We gedenken hen met ere voor wat zij deden voor Adullam. 
 
De Raad van Toezicht onderging één personele wijziging. Per 30 juni 2021 heeft de heer J.M. 
Verwijs afscheid genomen. 
 
In het verslagjaar 2021 vergaderde de Raad van Toezicht in totaal negenmaal waarbij veel aandacht 
is besteed aan het opstellen van een toezichtvisie waarover hieronder meer. 
 
Identiteit 
Een grote verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is het toezicht houden op de identiteit van 
Adullam, een zeer aangelegen zaak en de belangrijkste reden voor het ontstaan van deze Stichting. 
De nood van de ouders van destijds is nog steeds dezelfde. In afhankelijkheid van de Heere God 
wil de organisatie daar invulling aan geven. 
Vrijwel elke RvT-vergadering zijn er wel identiteitsgebonden onderwerpen aan de orde. Met vreugde 
mag geconstateerd worden dat de door Adullam ontwikkelde methode voor het Bijbelonderwijs “Door 
Woord en Geest” op de voorzieningen ook belangstelling en afname heeft van zusterorganisaties in 
de gehandicaptenzorg. 
In het verslagjaar is gewerkt aan de doelen van het programma “Bijbels en waarden gedreven”. 
Bijbelse waarden zijn van cruciaal belang. Wat zijn die waarden? Delen we die? Wat betekenen ze 
in de dag dagelijkse praktijk van het verlenen van zorg. Veel waardengesprekken zijn het afgelopen 
jaar breed in de organisatie gevoerd, al dan niet gehinderd door coronamaatregelen. Het grote doel 
van dit programma is dat “de zorgverlening plaatsvindt vanuit een Bijbels waarden gedreven 
handelen, door met elkaar in dialoog te zijn, elkaar op te scherpen en te ondersteunen en door 
toerusting”. 
 
Organisatie 
Na de organisatiewijziging van 2020 is in 2021 de 2e fase van de organisatiewijziging in gang gezet. 
Daarnaast kon in de loop van het verslagjaar door benoeming het Managementteam gecompleteerd 
worden. 
De Raad van Toezicht heeft één en andermaal gesproken over het proces van werving en selectie. 
Tot nu toe namen RvT-leden deel aan de zogenaamde 2e gesprekken met sollicitanten. Gelet op de 
toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht is het zuiverder dit niet meer te doen. De Raad van 
Toezicht heeft dan ook in principe het besluit genomen niet meer deel te nemen aan deze 
gesprekken. De Raad van Toezicht zal zich vanuit haar verantwoordelijkheid op het terrein van 
aannemen van personeel, maar ook breder richten op de inbedding en borging van identiteit op de 
onderscheidene locaties. 
Er zijn stappen gezet om te komen tot het in eigen dienst nemen van orthopedagogen. Met het 
bedrijf waarvan tot nu toe deze functionarissen werden ingezet zijn daarover afspraken gemaakt. 
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De afgelopen twee jaar konden door de geldende corona-maatregelen geen voorzieningenbezoeken 
worden afgelegd door de leden van de Raad van Toezicht. Dat is als een groot gemis ervaren 
enerzijds omdat er geen nabijheid werd ervaren en anderzijds ook dat nieuwe RvT-leden nauwelijks 
kennis konden maken met de voorzieningen en de mensen op de voorzieningen. Wel is van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om na te denken over de invulling van die bezoeken. Naast de reeds 
eerdergenoemde verantwoordelijkheid willen RvT-leden een goede en gedocumenteerde indruk 
krijgen van de zorg/begeleiding die wordt verleend aan de zorgvragers van Adullam. Tijdens de 
bezoeken hebben de RvT-leden gesprekken met leidinggevenden, medewerkers, MT-leden en 
medewerkers van het centraal bureau. 
 
Governancecode Zorg -Toezichtvisie 
Goed bestuur en goed toezicht zijn essentiële voorwaarden voor goede zorg. Sinds januari 2017 is 
de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. Hierin is onder andere opgenomen dat elke Raad van 
Toezicht dient te beschikken over een toezichtvisie. Deze bevat de wezenlijke uitgangspunten voor 
het handelen van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Bestuur. 
In het verslagjaar is veel energie gestopt in het proces om te komen tot een adequate Governance 
praktijk. In de RvT-vergadering van 24 september 2021 is de structuur ervan definitief vastgesteld. 
Dit impliceerde dat nog niet voldaan is aan alle aspecten van de Governancecode Zorg. Daarop 
zullen de vigerende statuten en andere regelgeving nog aangepast worden. Bovendien werd 
onderzocht of Adullam moet blijven werken met meerdere stichtingen en dientengevolge met 
meerdere begrotingen, meerdere jaarrekeningen en dus ook meerdere administraties. Onderzoek 
door fiscale deskundigen heeft aangetoond dat één en ander in het kader van het bezitten van de 
noodzakelijke ANBI-status aanpassing behoeft. In de eerste helft van het jaar 2022 zal een statutaire 
fusie van de verschillende stichtingen tot één stichting in werking gezet, c.q. geëffectueerd worden. 
De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is in het verslagjaar nadrukkelijk afgestemd op de 
Governancecode. Naast een schriftelijke evaluatie zijn er evaluatiegesprekken gevoerd met alle 
RvT-leden en hebben twee RvT-leden eenzelfde gesprek gevoerd met de voorzitter. 
 
Jaardocumenten 
Op de in de RvT-jaaragenda geplande momenten wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over 
de stand van zaken binnen Adullam. Dat betreft financiële rapportages, koersreflecties, verslagen 
van externe audits enz. Met deze documenten houdt de Raad van Toezicht de vinger aan de 
(financiële) pols. 
Hoogtepunten zijn de behandeling van de jaarrekeningen in aanwezigheid van de accountant in de 
mei-vergadering en de bespreking van de begrotingen en organisatie ontwikkelplannen in de 
decembervergadering. Met de jaarstukken legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het 
gevoerde beleid en met de begrotingen wordt het te voeren beleid voor het komende jaar verwoord. 
Toezicht houden gaat overigens veel verder dan alleen de financiën. We houden ook toezicht op de 
kwaliteit van de zorg. Het jaarlijkse kwaliteitsrapport is daarbij een belangrijk document dat tegelijk 
met de financiële jaarstukken wordt behandeld. Het kwaliteitsrapport geeft een inkijkje in de kwaliteit 
van de zorgverlening die zich niet alleen kenmerkt door haar professie maar ook door de invulling 
van de eigen identiteit die gebaseerd is op de Bijbel. Sturen en toezicht houden op kwaliteit is 
meestal een zaak van lange adem. 2021 geeft geen hele grote veranderingen te zien, maar de 
doorgaande lijn hebben we als organisatie vast weten te houden. Zichtbaar resultaat is wel dat we 
er in 2021 in geslaagd zijn medewerkers te vinden, te boeien en te binden. Een groeiend aantal zij-
instromers kon worden verwelkomd. Samen met het Hoorbeeck-college is daarvoor een 
maatwerkprogramma ontwikkeld.  
 
Huisvesting 
Een belangrijk deel van de agenda van de Raad van Toezicht wordt ook in beslag genomen door 
huisvestingsaangelegenheden. Dat betreft dan met name het geven van goedkeuring over 
voorgenomen investeringen.  
In het verslagjaar kon de nieuwe voorziening Streekheim in Staphorst in gebruik worden genomen. 
Bestaande panden die verlaten zijn, inclusief de boerderij Druivenstein werden verkocht. 
De Raad van Toerzicht verleende goedkeuring aan de nieuwbouw van de Eliëzerhof in Nunspeet. 
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De huisvesting in Alblasserdam is al enkele jaren onderwerp van onderzoek en studie. Er worden 
voorzichtige stappen gemaakt en de verwachting is dat er in 2022 meer duidelijkheid komt. De Raad 
van Toezicht verleende goedkeuring aan het revitaliseren van Veldheim en het verbouwen van 
Beekheim (wonen). 
 
Tot slot 
In het begin van dit verslag is het al aangegeven dat 2021 een veel bewogen jaar is geweest. Wonen 
en werken in eeuwigheidsperspectief zo luidde een artikel in het kwartaalblad van december. De 
meerwaarde van een christelijke zorgorganisatie werd in dit artikel ondubbelzinnig aangetoond. We 
hopen en bidden dat Adullam die zorg gebaseerd op Gods Woord tot in lengte van jaren mag 
bestendigen. De tijden zijn donker, maar de God van die tijden staat overal boven. Op Hem te zien, 
het van Hem te verwachten is het beste wat we als Adullam organisatie kunnen doen. 
 

Namens de Raad van Toezicht, 
K. Kasteleijn, secretaris. 

 


