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Al jaren maakt u het mogelijk dat 
Adullam zorg en begeleiding kan bieden 
vanuit onze identiteit. Dat doen we ook 
in 2021 van harte. Er staan ons mooie 
projecten te wachten. Ook lichten we 
enkele gerealiseerde projecten van 2020 
toe. U leest het in deze brochure!

Steun Adullam. 
Steun uw 

medemens met 
een beperking!

Steunt u ons 
       ook in 2021?
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In 2021 wil Adullam ruim € 950.000 extra besteden aan de zorg en begeleiding van de mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Een enorm bedrag dat jaarlijks dankzij 
de trouwe hulp van velen, waaronder u, bijeengebracht wordt. De in deze folder vermelde 
projecten verdienen allemaal uw aandacht; dankzij de variatie zal er vast een aansprekend 
project voor u bijzitten. 

Wilt u over een bepaald project meer weten? Benieuwd hoe u meer 
betrokken kunt worden bij Adullam? Neem contact op met Jan van Velthuizen 
(zie achterzijde).

Thema: Extra aandacht voor de Bijbelse identiteit

Om aan te sluiten bij de Bijbelse levenswijze van de zorgvragers blijft Adullam extra aandacht 
geven aan de toerusting en handvatten voor dit belangrijke aspect van de begeleiding. 

Project: Aandacht voor identiteit Adullam benodigd bedrag: € 110.400

Projectnummer: P010 Alle Adullam-locaties

Adullam biedt zorg en begeleiding vanuit Bijbelse overtuiging en levenswijze. Zowel de 
medewerkers als de zorgvragers met hun ouders/familieleden onderschrijven deze overtuiging 
en leven daarnaar. Hierdoor ervaren de zorgvragers een woon- en werkomgeving zoals 
thuis, wat voor hen een veilige omgeving is. Jaarlijks zet Adullam zich in om deze Bijbelse 
overtuiging te behouden en waar mogelijk het godsdienstonderwijs te verbeteren, tot heil van 
de medemens met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Met uw gift aan dit project 
steunt u Adullam in het hart van de organisatie.

Onze identiteit is u kostbaar. Helpt u mee?

Concrete doelen voor 2021
• Zorgverlening aan zorgvragers die om principiële redenen niet verzekerd zijn.
• Nieuwe medewerkers ontvangen diverse identiteitstrainingen, waardoor de zorgvragers op 

identiteitsgebied eenduidig en op het juiste niveau begeleid worden. 
• Er is extra inzet nodig van medewerkers om de zondagse kerkgang mogelijk te maken. 
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Gerealiseerd in 2020
Bijbels onderwijs ‘door Woord en Geest’ gereed 

Adullam hecht waarde aan het trainen van 
medewerkers op het gebied van identiteit. 
In 2020 is de methode Bijbels onderwijs 
gereedgekomen. We verleenden zorg 

aan cliënten die om principiële redenen 
niet verzekerd zijn. Deze doelen zijn in 
het achterliggende jaar mogelijk gemaakt 
mede dankzij de giften vanuit kerken.
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Thema: Betaalbare zorg

Gericht op de toekomst worden op diverse locaties belangrijke aanpassingen gedaan. Daarvoor 
zijn soms verbouwingen nodig. Zo blijft de zorg en begeleiding ook in de toekomst betaalbaar. 

Project: Zorgverlening klaar voor de toekomst benodigd bedrag: € 64.500

Projectnummer: P012 Alle Adullam-locaties

In 2021 wil Adullam verder werken aan het doel  ‘cliënten werken (en leven) in én met de 
samenleving’. Daarom wordt er binnen de organisatie nagedacht over de visie op de invulling 
van dagbesteding voor cliënten. Op verschillende locaties geven we een concrete invulling 
door met externe partijen te gaan samenwerken. 

Dankzij uw steun kan Adullam de zorgverlening klaarmaken voor de toekomst. 

Concrete doelen voor 2021
• We gaan met externe partijen samenwerken en starten we in de loop van 2021 met een 

webshop welke gerund wordt door cliënten. 
• Bij kinderdagcentrum De Klimop in Zwolle zijn aanvullende middelen nodig vanwege de 

kleinschaligheid.
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Thema: Vervoer vanwege de identiteit

Ouders en verzorgers kiezen vanwege de identiteit voor Adullam. De ontvangen vergoedingen 
vanuit de overheid zijn echter al jarenlang niet toereikend voor het vervoer naar en van de 
voorzieningen. De regionale verspreiding van de zorgvragers maakt dat dit tekort vergroot wordt.

Project: Vervoer benodigd bedrag: € 235.800

Projectnummer: P018
Locaties: Muiderheim, Kroonheim, Maasheim, 

De Klimop, Veldheim, De Klimboom, Wilgenheim

Verschillende voorzieningen hebben te maken met structurele kosten voor het vervoer. 
Alhoewel het grootste deel van het vervoer georganiseerd is met vrijwilligers, kunnen de 
vervoerskosten niet uit de exploitatie betaald worden. Om te voorkomen dat het vervoer 
bekostigd wordt met zorggeld, vragen we uw steun. 

Iedere kilometer kost € 0,79. Een rit met de bus is gemiddeld 41 kilometer. 
Hoeveel ritten neemt u voor uw rekening?

Concrete doelen voor 2021
• De gebruikte bussen kunnen onderhouden 

worden en indien nodig schaffen we een 
nieuwe bus aan.

• Alle overige vervoerskosten, zoals brandstof, 
worden betaald.
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Thema: Zorgverbetering

Het verbeteren van de zorgverlening, om aan te blijven sluiten bij de behoeften van de zorgvra-
gers, vraagt voortdurend aandacht.. 

Project: Betere zorgverlening benodigd bedrag: € 55.200

Projectnummer: P020 Alle Adullam-locaties

Met uw hulp verbetert Adullam de zorgverlening. In 2014 begon Adullam met de ASBM-
begeleidingsmethodiek. Ook dit jaar investeert Adullam in deze methodiek om te blijven 
ontwikkelen. Hierdoor worden de zorgvragers steeds beter vanuit visie 
begeleid. Mogen we met uw hulp onze zorgverlening verbeteren? 

Dankzij uw steun (nog) meer aandacht voor het welbevinden 
van de zorgvragers.

Concrete doelen voor 2021
• Samen met De Schutse wordt een expertisecentrum opgezet zodat de ASBM-visie doorontwik-

keld wordt en werken we aan borging van de ASBM-methodiek. 

Gerealiseerd in 2020
Aanschaf medische zorghulpmiddelen

Op Muiderheim werden vanuit de steun-
stichting medische zorghulpmiddelen 
aangeschaft. Dat is onder andere de 
elektrische medicatiemaler geworden. 
“Daar hebben we absoluut baat bij. De 
medicijnen die de bewoners moeten 
slikken zijn nu een stuk beter weg te 
krijgen doordat ze helemaal verkrui-
meld worden. Daarnaast hebben wij 
ook een nieuwe HB meter aangeschaft. 
Juiste, precieze metingen zijn erg be-
langrijk voor zorg intensieve cliënten. 
Hierdoor kunnen we concreter sturen 
op een juiste behandeling.” 
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Project: Betere werk- en ontspanomgeving benodigd bedrag: € 63.000

Projectnummer: P022
Locaties: Horstheim, Veldheim, 

De Klimboom, Streekheim

Adullam biedt bewoners, deelnemers en logés een zinvolle dagbesteding, zodat ‘het gewone 
leven’ zoveel mogelijk ervaren kan worden. Deelnemers zijn bij Adullam op hun werk; we 
breiden het werkaanbod in 2021 verder uit. 
Na het vele werken is ontspannen en bewegen belangrijk. Passend bij de mogelijkheden van 
de zorgvragers schaffen we bewegings- of snoezelmateriaal aan. 

Beweegt u mee en steunt u dit project?

Concrete doelen voor 2021
• Zorgvragers kunnen deelnemen aan creatieve begeleiding, 

binnen het Adullam Atelier. In dit atelier zijn deelnemers 
actief met onder andere schilderen, tekenen, boetseren 
en houtbewerking. 

• Zorgen voor dieren is een zinvolle activiteit voor de 
cliënten. We werken aan de doorontwikkeling van 
Samenzóo en De Klimboom wordt betrok-
ken bij de nieuwe schoolboerderij van de 
Rehobothschool. 

• De tuin bij de nieuwe locatie Streekheim 
wordt verder ingericht en voorzien van een 
veranda.

Gerealiseerd in 2020
Ontspanning na inspanning

Op diverse locaties is de ontspanomgeving 
verbeterd. Zo zijn snoezelmaterialen aange-
schaft op Maasheim en Kroonheim en is op 
Muiderheim een duofiets met aanhanger in 
gebruik genomen. 
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Project: Innovatieve oplossingen benodigd bedrag: € 23.400

Projectnummer: P024 Alle Adullam-locaties

In 2021 vormen we een platform dat zich gaat verdiepen in de (on)mogelijkheden van innova-
tieve zorgoplossingen. Het doel is nuttige oplossingen toe te passen, die kunnen bijdragen aan 
een efficiëntere werkomgeving. Hierdoor kan meer tijd besteed worden aan andere zorgtaken.

Dankzij uw steun kan Adullam blijven ontwikkelen, zodat uiteindelijk de 
zorgvragers profiteren!

Concrete doelen voor 2021
• We starten met een platform om technologische 

mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de zorg 
te volgen. Hieruit volgen adviezen en voorstellen, 
die gebruikt kunnen worden op de voorzieningen. 

• Voor Muiderheim worden twee speciale stoelen 
aangeschaft waarmee omgevingsprikkels geredu-
ceerd worden. Dit is van belang voor deelnemers 
die soms een plekje nodig hebben om zich, in een 
veilige omgeving, terug te kunnen trekken. 

Dit is de plek waar onze cliënten naar hartenlust creatief 
bezig kunnen zijn. Op de locatie Veldheim is een werkruim-

te ingericht waar één dag per week kunstzinnige dagbesteding wordt gegeven in het 
Adullam Atelier. Rond de jaarwisseling van 2020 is een zolderverdieping verbouwd en is er 
een heus atelier ontstaan. In het voorste gedeelte wordt vooral getekend, geschilderd en 
geboetseerd. Aan de robuuste tafels is het prettig werken. Onder het dakraam staat een 
etspers waarmee gedrukt kan worden. In het achterste gedeelte wordt hout bewerkt. Hier 
staan verschillende werkbanken en machines. Rond februari 2020 zijn we gestart met 2 cli-
enten. De groep is langzamerhand uitgebreid, inmiddels werken er 5 tot 6 cliënten in het 
atelier. Door de eerste lockdown lag het net begonnen 
werk ineens helemaal stil. Om de cliënten toch wat cre-
atieve uitdaging te bieden is er een filmpje gemaakt 
met de opdracht ‘teken iets over de lente’. Bij één cliënt 
is er ‘schilderles aan huis’ gegeven. De bedoeling is dat 
het werk in het atelier in 2021 verder uitgebreid wordt. 

Gerealiseerd in 2020
Start van het Adullam Atelier
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Project: Extra zorg voor zorgvragers benodigd bedrag: € 66.300

Projectnummer: P026 Locaties: Kroonheim, Maasheim

Sommige zorgvragers hebben extra zorg en begeleiding nodig. Deze zorg wordt niet in alle 
gevallen door de overheid vergoed. Samen met ouders en andere specialisten wordt de nood-
zaak om deze zorg te bieden vastgesteld. De betreffende zorgvragers zijn echt gebaat bij deze 
aanpak. Echter, financiële middelen zijn hiervoor niet beschikbaar. 

Draagt u bij aan deze extra zorg en begeleiding?

Concrete doelen voor 2021
• Aan een aantal zorgvragers verleent Adullam meer zorg en begeleiding dan aan bekostiging 

ontvangen wordt. Dat betekent extra inzet van medewerkers, wat niet wordt vergoed.
• De financieringsvorm PGB is in sommige gevallen niet toereikend voor de door de zorg-

vragers benodigde zorg en begeleiding. Vanuit dit project wordt deze zorg en begeleiding 
gewaarborgd. 

Gerealiseerd in 2020
Belevingsmateriaal logeergroep Kroonheim

Voor de nieuwe logeergroep 
op Kroonheim is een beleve-

nistafel aangeschaft welke 
ook op de grond goed werkt. 
De tent kun je prima gebrui-

ken om even te rusten. 
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Project: Ontwikkeling medewerkers benodigd bedrag: € 77.400

Projectnummer: P027 Locaties: Kroonheim en Maasheim

Onze zorgvragers verdienen goede zorg. Daarvoor hebben we 
medewerkers nodig, die hun werk met passie uitvoeren en 
de zorgvrager daarbij centraal stellen. Nieuwe medewerkers, 
die opnieuw het werk in de zorg oppakken (herintreders) of 
vanuit een ander vak de overstap maken (zij-instromers), zijn 
welkom bij Adullam. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt 
heeft Adullam te maken met meer herintreders en 
zij-instromers dan voorgaande jaren. Dat vraagt 
extra budget voor opleidingen. 

Draagt u bij aan de ontwikkeling van deze 
medewerkers?

Concrete doelen voor 2021
• Werven en opleiden van herintreders en 
 zij-instromers. 

Gerealiseerd in 2020
Realisatie VIC workhome

Op Kroonheim zijn we gestart met een zoge-
noemde VIC Workhome. In de zeer intensieve 
begeleidingsgroep (very intensive care, VIC) zijn 
extra middelen nodig voor trainingen, intervisie 
en behandeling. In de loop der jaren is geble-

ken dat een aantal cliënten met een verstandelijke beperking en een grote kwetsbaar-
heid of zeer hoge omgevings-gevoeligheid onvoldoende baat heeft bij intensieve be-
geleiding en behandeling. Deze cliënten hebben wel baat bij passende ondersteuning 
en behandeling in de zeer intensieve begeleidingsgroep (VIC-Workhome). Dit heeft er 
toe geleid dat Adullam een aantal groepen aanduid als een VIC-Workhome met aanvul-
lende behandeling zodat er passende zorg en ondersteuning geboden wordt. Binnen 
deze groepen werken we met aanvullende specifieke methoden, extra behandeling en 
worden medewerkers extra ondersteund qua training en tijd voor intervisie. Deze beno-
digde meerkosten worden niet volledig door de zorgkantoren vergoed, we zijn daarom 
blij en dankbaar met de steun van velen waardoor hardnodige zorg, tóch mogelijk is. 
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Thema: Zorguitvoering

Adullam biedt zorgvragers extra zorg en begeleiding waar de ontvangen bekostiging dit niet 
toelaat. Dit komt bijvoorbeeld doordat Adullam op sommige plekken te maken heeft met klein-
schalige groepen.

Project: Extra begeleiding bij zwaardere zorg benodigd bedrag: € 77.400

Projectnummer: P025
Locaties: Schoonsterheim, 

Lindenheim, De Lindenhof 

De woonvoorziening Streekheim hoopt in 2021 te starten, dit jaar hebben we te maken met 
extra aanloopkosten om een zorgvuldige begeleiding en zorg voor te bereiden. Op diverse 
groepen zetten we extra begeleiders in waar dat door een beperkte groepsgrootte of onvol-
doende bekostiging financieel gezien niet mogelijk is.

Draagt u bij aan deze extra begeleiding? 

Concrete doelen voor 2021
• We zetten extra begeleiders in waar dat door een beperkte groepsgrootte financieel gezien 

niet mogelijk is. 
• Op Streekheim hebben we te maken met aanloopkosten vanwege de nieuwe locatie en 

veel nieuwe medewerkers. In Ede zijn we een pilot gestart met zorgondersteuning bij het 
Praktijkonderwijs van het Van Lodenstein College



Stichting Steun Adullam

Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
IBAN NL83 RABO 0337 5866 91
www.adullamzorg.nl/steun

Contactpersoon: 
Jan van Velthuizen
M  06 11 42 34 52
T  088 238 55 06
E  jvanvelthuizen@adullamzorg.nl
E  steun@adullamzorg.nl


