
waardenvolle zorg

Het jaar 2015 heeft voor Adullam in het teken gestaan van ASBM. 
Graag deel ik met u een paar mooie voorbeelden hiervan. Onlangs 
kwam ik een aardig meisje tegen op een voorziening 
van Adullam, ze zat in een rolstoel en maakte wat 
geluiden. De begeleidster vertelde me: “Dat deed 
ze vroeger vrijwel de gehele dag. Nu doet ze dat 
nog af en toe.” Ze vertelde verder: “Met ASBM 
hebben we een goed dagprogramma ontwikkelt 
met activiteiten die echt bij haar aansluiten. Nu 
helpt ze mee met handdoeken opvouwen, de 
afwasmachine leegruimen en bij het 
maken van appeltaart. Ze heeft het 

naar haar zin. Haar ouders 
zijn er heel blij mee: Wat een 
verandering! Nog een ander 

voorbeeld is een jongen 
met intensief gedrag. Hij 

is ontzettend enthousiast dat hij nu de pannenkoeken bakt 
voor de groep: ‘zijn pannenkoeken’. Vroeger zeiden we: “We 
beginnen er niet aan, want dan zit de hele keuken onder het 
beslag. In een aantal stappen gaat het nu best, al moet je 

soms nog wel even dweilen!” 

Jaarbeeld

Van de voorzitter
Als een instelling een organisatie wordt, dan is waak-

zaamheid geboden. Waarom? Is een organisatie dan niet 

hetzelfde als een instelling? Het antwoord is: nee. Het 

woord ‘instelling’ herinnert ons aan het instellen met een 

bepaald doel. Een organisatie is slechts een hulpmiddel 

om dat doel te verwezenlijken. De organisatie is geen 

doel op zichzelf.

‘Gij zult den HEERE uw God vrezen en Hem dienen’ (Deut. 

6:13a). Dat stond de oprichters van Adullam voor ogen. 

De eis voor allen die op welke wijze dan ook betrokken 

zijn bij de instelling van de Stichting. De organisatie mag 

niet vervreemdend werken, maar moet daar onder-

steunend in zijn. Zakelijkheid is goed. Verzakelijking 

ongewenst. Identiteit en kwaliteit zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. 

Vanuit die intentie geeft de Raad van Toezicht gestalte aan 

haar taak in het besef, dat zo de HEERE 

het huis niet bouwt, de bouwlieden 

tevergeefs arbeiden (Psalm 127:1).

drs. P.A. Zevenbergen 
voorzitter Raad van Toezicht

DOEN voor Adullam! 

Adullam heeft in 2015 voor het eerst twee landelijke 
vrijwilligersdagen georganiseerd onder de naam DOEN 
voor Adullam! Iedereen kon klussen of activiteiten 
doen met of voor zorgvragers. Vanwege de grote 
belangstelling hoopt Adullam deze dagen jaarlijks in 
maart te organiseren. Aanrader: Maak ook eens kennis 
met het werk van Adullam! 

A. Prins, Raad van Bestuur

Als Raad van Advies proberen we de verbinding te leggen en te 

onderhouden met onze achterban. Vragen en suggesties zijn 

welkom en worden beantwoord. Zo mogelijk worden ze overge-

nomen door de Raad van Toezicht. Onderwerpen op identiteitsvlak 

zijn voor de Raad van Advies de hoofdzaken waar we ons mee 

bezig houden. Adullam is in 2015 gaan werken 

volgens het ASBM-model. Dit biedt een goede 

gelegenheid om ook Gods Woord helder en 

duidelijk met de bewoners samen te onder-

zoeken en te bespreken.

G. Schalk, 2e voorzitter Raad van Advies



Medewerkers 

ASBM en medewerkers
Het werken met ASBM heeft invloed op het werken de zorgvragers, maar ook op de samen-

werking als medewerkers met elkaar. Daarom is in 2015 hard gewerkt aan de voorbereidingen 

om de organisatiestructuur te veranderen en aan te laten sluiten op ASBM. De nieuwe orga-

nisatiestructuur is ingedeeld in twee sectoren: de sector intensieve zorg en de sector wonen, 

leren en werken. Op 1 maart 2016 is deze organisatiewijziging ingevoerd.
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Huisvesting

Nieuwe gebouwen
Voor Muiderheim in Genemuiden is 

een nieuw gebouw gerealiseerd voor 

intensieve 24-uurs zorg. Begin 2015 

zijn alle bewoners verhuisd. Ook zijn 

de deelnemers van DAC Wilgenheim in 

Alblasserdam verhuisd. Zij werken nu 

met veel plezier op de ‘brede school’ 

in Alblasserdam, een samenwerking 

tussen de Ds. J. Beukelmanschool en 

Adullam. Beide voorzieningen zijn 

met de nieuwbouw ook uitgebreid, 

waarmee meer mensen met een 

beperking geholpen kunnen worden. 

Centraal Adullam-huis
Adullam heeft na 30 jaar een eigen 

kantoorgebouw in Barneveld. Daar 

hebben de ondersteunende diensten 

hun werkplek en is er voldoende 

ruimte voor de vergaderingen, bijeen-

komsten en trainingen. Het is een echt 

centraal ‘Adullam-huis’ geworden.

Identiteit 

Identiteit Adullam
De Identiteit van Adullam is gegrond op 

Gods Woord en de Drie Formulieren van 

Enigheid.

Identiteitsgebonden zorg bij Adullam 

houdt o.a. in: 

- Dagelijks dagopening met cliënten

- Bijbellezen, bidden en psalmen 

zingen met cliënten

- Dagelijks Bijbels onderwijs

- Goede omgang met cliënten en 

medewerkers onderling

Ontwikkelingen 2015
In 2015 is Adullam gestart met het 

Jaarbijbelrooster. Daarmee wordt overal 

hetzelfde Bijbelgedeelte behandeld en 

dezelfde psalmen geleerd. 

De inhoud is afgestemd op het niveau van 

de zorgvrager en is ondersteunend naar 

medewerkers voor de Bijbelvertelling.

Er is een identiteitsenquête onder de 

medewerkers gehouden. Hieruit blijkt 

dat de medewerkers zich verbonden 

weten aan de grondslag van 

Adullam. Evenwel gaan de ontwik-

kelingen in de gezindte, Adullam 

niet voorbij. De uitkomsten van de 

enquête bieden richting om identi-

teit duidelijker gestalte te geven in 

o.a. het personeelsbeleid. 

Centrale Cliëntenraad

De CCR van Adullam bestaat uit negen leden 

die allen een nauwe familiebetrekking hebben 

met de cliënten die wonen en werken binnen 

de muren van Adullam. Het vormt als het ware 

een schakel tussen de cliënten en het bestuurlijk 

orgaan. Als ouder, broer of zus van de betrok-

kenen wordt er meebeleeft in de dagelijkse 

gang van zaken. Dat leidt tot het meedenken 

en meepraten in de plan- en besluitvorming 

van het bestuur. Zo is in 2015 de voortgang 

van het vernieuwde begeleidingsmodel ASBM 

veelvuldig besproken. Met 

veel vertrouwen zien we 

de uitwerking tegemoet 

nu het in de praktijk ten 

uitvoer gebracht wordt.

mw. J. Visscher-Dunnink, 

lid Centrale Cliëntenraad

Gezocht: gedreven medewerkers
Uit de tevredenheidsonderzoeken die Adullam regelmatig doet, blijkt dat medewer-

kers Adullam ervaren als een ambitieuze en betrouwbare werkgever. Adullam is veel 

in beweging en biedt mooie (ontwikkel-)werkplekken. We zijn steeds op zoek naar 

geschikte mensen die tevens onze identiteit uitdragen. Kijk voor een mooie baan op 

www.werkenbijadullam.nl



Zorg 

Middelen en financiën

Financiën
2015 stond in het teken van de verandering van het zorgstelsel in Nederland. De financiële 

impact van de stelselwijziging op Adullam is in 2015 gelukkig beperkt gebleven. Adullam 

mocht het jaar 2015, met een resultaat van ruim € 1,5 miljoen, goed afsluiten. 

Dit kon bereikt worden door de inzet van de teams en de ontvangen fondsenwerving. 

In 2015 heeft Adullam een nieuwe externe accountant benoemd, te weten EY.

Fondsenwerving en projecten
De meeste zorg van Adullam wordt gefinancierd uit overheidsgelden, maar vanwege 

de identiteit hebben we ook te maken met meer kosten. Er zijn bijvoorbeeld extra 

medewerkers nodig om met (een deel van) de bewoners naar de kerk te gaan. De hulp 

van de achterban blijft daarom belangrijk voor Adullam. Per 2015 zijn we gaan werken 

met projecten, zodat de ontvangen gelden aan een doel worden gekoppeld en comités 

gericht acties kunnen ondernemen.

Vervoer met vrijwilligers 
Adullam heeft relatief hoge vervoers-

kosten vanwege de identiteitsge-

bonden zorg. De doelgroep van 

Adullam woont behoorlijk verspreid. 

In 2015 zijn er diverse bussen 

aangeschaft. Door met vrijwillige 

chauffeurs te werken, drukken we 

enerzijds de vervoerskosten en 

kunnen we anderzijds de eigen 

achterban bij de zorg betrekken. 

Geen chauffeur maar wel vrijwilliger worden? Dat kan ook! 
Kijk op www.werkenbijadullam.nl 

Organisatie

Samenwerking extern
Adullam werkt samen met collega-orga-

nisaties. Op bedrijfvoeringsniveau is er 

regelmatig collegiaal overleg om kennis 

en ervaring te delen. Met De Schutse 

delen we ook bijeenkomsten, commis-

sies en beleidsdocumenten. Verder 

neemt Adullam deel aan de coöperatie 

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. 

Lokaal is Adullam in 2015 gaan samen-

werken met de ds. J. Beukelmanschool 

in Alblasserdam en de Rehobothschool 

in Ede. Door deelname van Adullam 

wordt in Alblasserdam en D.V. in 

Barneveld een ‘brede school’ gevormd. 

Declaraties 
Over declaraties van bestuurders en 

toezichthouders is in 2015 veel in het 

nieuws geweest. Adullam wil trans-

parant zijn over het declaratiegedrag. 

De leden van de Raad van Toezicht 

ontvangen geen loon, maar mogen 

hun gemaakte onkosten declareren. 

De Raad van Bestuur is in dienst van 

Adullam. De onkosten die hij maakt 

voor Adullam worden eveneens door 

hem gedeclareerd.

Werken met ASBM 
Adullam is in 2015 gaan werken met 

ASBM. ASBM staat voor het Adullam-

Schutse-BegeleidingsModel. We leggen 

daarmee meer de nadruk op het bieden 

van nabijheid, het kennen van de zorg-

vrager en zijn behoefte. Op basis daarvan 

willen we hen, binnen de kaders van de 

Bijbel, een zinvol dagprogramma bieden. 

Zo proberen we hen zoveel mogelijk het 

‘gewone’ leven te laten ervaren.

Oog voor de ouderen
Het aantal ouderen binnen Adullam neemt 

toe. 16% van de zorgvragers is ouder dan 

50 jaar. Adullam organiseert sinds 2015 

meer huiskamerdagen, zodat de dagbeste-

ding beter aansluit bij hun leeftijdsfase. 

Overname Eliëzerhof 
In maart 2015 heeft Adullam de Eliëzerhof 

overgenomen van WZU Veluwe. Dit is een 

dagbestedingslocatie voor mensen met 

een verstandelijke beperking in Nunspeet. 

Adullam-deelnemers uit die omgeving 

kunnen nu ook kiezen voor dagbesteding 

in Nunspeet in plaats van te Staphorst.



Adullam bestaat uit de overkoepelende 

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, 

de Stichting Zorg Adullam en de Stichting 

Steun Adullam. Het IBAN-nummer van 

Stichting Steun Adullam is: NL83 RABO 0337 

5866 91 of NL62 INGB 0004 7855 63.

Een uitgebreid jaarverslag van Adullam vindt 

u op www.jaarverslagenzorg.nl.

Betrokken kerkverbanden
Binnen Adullam zijn drie kerkverbanden 

betrokken: de Oud Gereformeerde 

Gemeenten in Nederland, de Hersteld 

Hervormde Kerk en de Gereformeerde 

Gemeenten in Nederland (buiten verband).

Raad van Bestuur
A. Prins, Woudenberg

Raad van Toezicht
drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam (voorzitter)

ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk (secretaris)

mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht

E. Evink, Oosterwolde

ds. D. Heemskerk, Ouderkerk a/d IJssel

J.A. Liefaard, Waddinxveen

dr. J.P. Ottervanger, ‘t Harde

drs. P.H.D. van Ree, Lunteren 

J. Tippe AA, Staphorst 

Raad van Advies
ds. B. Reinders, Staphorst (voorzitter)

G. Schalk, Lienden (vicevoorzitter)

S.N. Burggraaf, Krimpen a/d IJssel

L. Groen, Staphorst

drs. C. van Haaften, Odijk

J.A. Jochems, Barneveld

K. Kasteleijn, Ouddorp

mr. J.A. Mulder, Woudenberg

J. Nouwen, Tholen

drs. C. van Stam, Oud-Beijerland

L.A. Wijnmaalen, Vianen

Voor zorgtoeleiding en informatie
Servicecentrum 

Theaterplein 5, Barneveld

Postbus 19, 3770 AA Barneveld

T 088 238 55 26

info@adullamzorg.nl

www.adullamzorg.nl

www.adullamzorg.nl
Adullam staat voor 
kwalitatief goede zorg

KerngegevensOrganisatiestructuur

Cliënten per 31-12 2015 2014
Totaal aantal cliënten 445 407
»  waarvan cliënten woonvoorzieningen 188 176

Personeel per 31-12 2015 2014
Aantal formatieplaatsen 282 253
»  waarvan vast personeel 280 231
Aantal personeelsleden 449 444
»  instroom personeel verslagjaar 93 86
»  uitstroom personeel verslagjaar 85 78
Ziekteverzuim 4,4 % 4,0 %

Exploitatieresultaat Stichting Zorg Adullam
(x € 1.000,-)

2015 2014

Zorgopbrengsten 19.541 18.180
Overige baten 464 436
Bijdrage vanuit Stichting Steun Adullam 1.366 612
Totaal opbrengsten 21.371 19.228
Personeelskosten 13.755 12.570
Overige bedrijfskosten 6.364 5.385
Totaal lasten 20.119 19.955
Exploitatieresultaat 1.252 1.273
Financiële baten en lasten -480 -389
Resultaat 772 884

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

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI
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  Sector Intensieve zorg         

  Sector Wonen, Leren & Werken

Instelling Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Instelling Kroonheim 
Uddel,  T 088 238 58 00

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

Dependance Activiteiten-
boerderij Kroonhoeve 
Uddel,  T 088 238 58 97

Instelling Zuiderheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Logeerhuis 
De Mantelienge
Ouddorp
T 0187 68 37 03

Dagactiviteitencentrum 
Waardheim
Puttershoek 
T 078 676 34 44

Woonvoorziening 
Schoonsterheim 
Staphorst
T 0522 46 39 88

Woonvoorziening 
Lindenheim 
Staphorst
T 0522 46 00 39

Logeerhuis De Lindenhof 
Staphorst
T 0522 46 85 74

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 078 699 06 29

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 078 691 88 47

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance Zorgboerderij
Druivenstein 
Staphorst
T 088 238 56 70

Dependance Kinderboerde-
rij Samenzó 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwin-
kel  De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Dependance Activiteiten-
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede,  T 0318 64 83 33

Dependance Activiteiten-
boerderij Veldhoeve
Bennekom
T 0318 50 09 19

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Overzicht voorzieningen


