
waardenvolle zorg

Het jaar 2016 ligt achter ons. Medewerkers en 
vrijwilligers verrichtten enorm veel werk. De Heere 
gaf kracht, wijsheid en liefde tot het werk voor onze 
zorgvragers. Dankbaarheid past: alles wat wij mogen 
bezitten, is slechts ontvangen. 

Bijbelse zorg
Het is heel belangrijk dat je kunt kiezen voor zorg die 
nauw aansluit bij wie je bent. Dat je kunt kiezen voor 
een organisatie als Adullam, waar Gods Woord het 
uitgangspunt is in leer en leven. Waar een leefklimaat is 

als thuis. Dat maakt het loslaten, hoe moeilijk 
soms ook, toch iets eenvoudiger. Ik denk bijvoorbeeld 
aan Janneke, die op maandag bij Laura, haar begeleider, 
over de preek van zondag begint. Ze kan er met haar over 
doorpraten. Dat sluit aan en voelt vertrouwd voor Janneke, 
zoals ze dat thuis en in de kerk gewend is. En dit spreekt 
Laura ook aan in het werken bij Adullam. Een voorrecht dat 
een organisatie als Adullam er mag zijn!

A. Prins, Raad van Bestuur

Jaarbeeld

Raad van Advies 

v.l.n.r.: ds. B. Reinders, A. Prins en drs. P.A. Zevenbergen

Wij leven in een ondergaande wereld. De wereld maakt zich steeds 
meer rijp voor Gods oordelen. Ook ons vaderland waarmee de Heere 
in het verleden zulke rijke bemoeienissen heeft willen houden. Ook al 
is er veel dat ons met diepe zorg vervuld, toch geeft de Heere ons ook 
nog veel. Als wij denken aan het werk dat door de stichting Adullam 
mag worden verricht onder onze gehandicapten, dan zou dat ons toch 
met verwondering moeten vervullen, dat de Heere ons dat nog geeft. 
In het bijzonder als wij letten op het onderwijs dat in alle eenvoudig-
heid nog gegeven mag worden op grond van Gods Woord. Mocht de 
Heere al die arbeid nog tot een eeuwige zegen willen stellen.

ds. B. Reinders, voorzitter Raad van Advies

Voorwoord

Voor allen binnen Adullam is het blijvend 
noodzakelijk zich drie dingen te realiseren. 
Allereerst voor wie al die inspanningen 
gepleegd worden. Zorgvragers hebben een 
ziel voor de eeuwigheid. Zij liggen verloren 
in Adam. Zij kunnen alleen behouden 
worden door het geschonken geloof in 
Christus. In de tweede plaats moeten wij de 
intenties van de oprichters niet vergeten. 
Zij voelden de nood. Die werd hun opgelegd. 
Gehandicaptenzorg naar de eis van Gods Woord 
is geen recht en vormt geen vanzelfsprekendheid. 
In de derde plaats moeten wij doordrongen zijn 
en blijven van het gevaar van de seculiere en neo-
liberale tijdgeest. Besmetting door die tijdgeest 
ligt voor ons allen op de loer. 

Gods hulp mochten wij ervaren in het 
achterliggende jaar. Gods hulp is nodig in het 
toekomende. De Heere geve daartoe gebed. 

drs. P.A. Zevenbergen, 
voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht



Zorg 
Nieuw organisatiemodel
In maart 2016 heeft Adullam een nieuw 
organisatiemodel in gebruik genomen dat 
aansluit op ASBM. De wijziging is erop gericht 
om de zorgvraag optimaal te kunnen bedienen. De 
regiostructuur is gewijzigd naar twee sectoren: de sector 
Intensieve zorg en de sector Wonen, leren en werken. En 
er zijn nieuwe functies gekomen: sectormanager, locatieleider, 
manager instelling en teamleider. Ook is de positie 
van de orthopedagoog versterkt. De wijziging 
is positief ontvangen. Alle leidinggevenden en 
orthopedagogen hebben de leergang ‘Leiderschap 
in ontwikkeling’ gevolgd.

Talentvijver
Sommige functies blijken moeilijk te vervullen. 
Daarom hebben we het project ‘Talentvijver’ 
ontwikkeld. Medewerkers die potentie en ambitie 
hebben om een leidinggevende functie te 
vervullen, krijgen een gedegen opleidings- en 
coachingstraject. Daarnaast maakt Adullam 
actiever gebruik van publicaties in o.a. het 
Reformatorisch Dagblad, om het mooie werk 
voor mensen met een beperking beter bekend 
te maken.

Ontwikkeling medewerkers
Het is belangrijk dat medewerkers goed toegerust en bekwaam 
zijn in hun werk. Adullam investeert in interne opleidingen, 
zoals ASBM-trainingen, trainingen voor voorbehouden- en 
risicovolle handelingen en werkbegeleiders. Ook is een 
‘Competentiebibliotheek’ ontwikkeld, als instrument voor de 
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Medewerkers 

Algemeen 
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

Bijbels onderwijs 
We vinden het van groot belang dat de 
medewerkers goed toegerust zijn om 
de Bijbelse boodschap aan de zorgvra-
gers te vertellen. In 2016 is besloten 
om meer handvatten te bieden voor 
de Bijbelvertellingen. Er worden o.a. 
Bijbelvertellingen uitgewerkt op vier 
ontwikkelniveau’s, passende illustraties 
gemaakt en kernbegrippen uitgelegd. 
Het voornemen is om de nieuwe 
methode in 2018 te gaan gebruiken. 

Muziek en Zang 
Binnen Adullam wordt veel gezongen. Bij 
elke dag- en weekopening, bij officiële 

gelegenheden e.d. worden psalmen 
gezongen. Daarnaast worden in huise-
lijke kring ook educatieve liederen en 
gezangen gezongen. In 
2016 is besloten om een 
keuze te maken en rich-
ting te geven over muziek 
en zang binnen Adullam, 
conform onze identiteit. 
Er wordt o.a. gewerkt aan 
cd’s en een Adullam-
zangbundel.

Identiteit 

Begeleiding en zorgverlening volgens ASBM
Ook 2016 stond volop in het teken van de implementatie van het 
Adullam-Schutse-BegeleidingsModel (ASBM). Met ASBM ligt de 
nadruk op het bieden van nabijheid, het kennen van de zorgvrager 
en zijn behoefte en het aansluiten daarop. We willen hen een zinvol 
dagprogramma bieden. Alle medewerkers zijn nu getraind en het is 
mooi te zien dat het werken volgens ASBM al resultaten geeft. 

Aansluiten op behoefte
Medewerkers gaan nu bewuster kijken naar de behoefte van de 
bewoners, deelnemers en logés. Daarmee kan de zorg en begelei-
ding nauwer aansluiten op wie de cliënt is. Zo zijn er deelnemers 
die een andere taak hebben gekregen en die met veel plezier zelf 
straatwerk uitvoeren of bijvoorbeeld pannenkoeken bakken voor de 
hele groep. Al met al reden tot dankbaarheid! 

Gezonde 
recepten
Met hulp van bewoners en 
medewerkers is van eenvou-
dige en gezonde recepten 
een prachtig receptenboek 
gemaakt, waarin elke stap met foto’s wordt uitge-
legd. Zo kunnen bewoners zelf helpen het eten klaar 
te maken! Steun Adullam en koop dit receptenboek 
(€ 34,95) via www.adullamzorg.nl. 



Middelen en financiën
Financieel gezond
Adullam heeft een goede financiële positie. Dit is ook een 
belangrijk uitgangspunt voor het financiële beleid. De inkom-

sten van Adullam zijn opbrengsten 
vanuit de Wlz, de Wmo en de 
Jeugdwet, aangevuld met eigen 
bijdragen en huuropbrengsten. 
Daarnaast verleent de zeer 
betrokken achterban jaarlijks een 
grote financiële bijdrage, waar we 
erg dankbaar voor zijn. 

Het jaar 2016 heeft de Adullam-zorgstichting afgesloten 
met een positief resultaat van € 74.500. Dit kon o.a. worden 
gerealiseerd door een bijdrage van € 1.305.000 vanuit 
de andere Adullam-stichtingen. In de ‘moederstichting’ 
van Adullam is het vermogen van Adullam opgenomen, 
wat vooral bestaat uit huisvesting. De financiën van drie 
Adullam-stichtingen bij elkaar genomen, maakt een positief 
resultaat voor 2016 van € 1.036.000. 

Fondsenwerving 
Mede vanwege de identiteit heeft Adullam te maken met extra kosten rond de zorg-
verlening. Zo neemt Adullam bijvoorbeeld een deel van de kosten van gemoeds-
bezwaarden voor haar rekening. Door fondsenwerving te koppelen aan projecten 
maken we duidelijk waaraan we het geld willen besteden. In 2016 ontving Adullam 
maar liefst ruim € 1,3 miljoen uit fondsenwerving. Daarnaast ontvingen we € 261.000 
aan nalatenschappen, dat we dankbaar hebben aanvaard.

Organisatie
Kwaliteit van zorg 
De kwaliteit beoordelen we binnen 
Adullam o.a. met interne en externe audits. 
Dat de kwaliteit in orde is blijkt uit de 
hercertificering die Adullam opnieuw heeft 
ontvangen van het HKZ-kwaliteitskeurmerk. 
Adullam werkt eraan om het beleid actueel 
te houden. Zo is in 2016 een nieuw medi-
catieprotocol vastgesteld en is het beleid 
rond het omgaan met klachten veranderd. 

Huisvesting
Maasheim 
De nieuwbouw van instelling Maasheim in 
Puttershoek is in 2016 in gebruik genomen. Er 
zijn 42 woon-zorgplaatsen gerealiseerd, inclusief 
logeren. Hier zijn zowel Adullam als de ouders 
erg blij mee! Maasheim is een samenvoeging 
van de tijdelijke instelling Zuiderheim, DAC 
Waardheim en logeerhuis De Mantelienge. Van 
De Mantelienge in Ouddorp is in januari 2017 
afscheid genomen.

25 jaar Horstheim 
Eind augustus 2016 bestond DAC Horstheim 
in Staphorst 25 jaar. Bij deze mijlpaal is op 
een passende wijze stilgestaan in o.a. een 

herdenkingsdienst en met een truckersrit. De 
jubilarissen, de deelnemers, medewerkers en 
vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet.

Samenwerking zorg en onderwijs 
In 2016 is Adullam gaan samenwerken met de 
Rehobothschool voor speciaal onderwijs in 
Barneveld. Sinds september is KDC De Klimboom 
verhuist en geeft Adullam zorgondersteuning in 
de klassen. Zo kan optimaal worden ingespeeld 
op de ontwikkeling en de zorgbehoefte van 
de leerling/zorgvrager. Het voornemen is om 
een vergelijkbare samenwerking aan te gaan 
met het KDC van Horstheim en de Eliëzer- en 
Obadjaschool in Zwolle.



Adullam, voor 

kwalitatief goede zorg

KerngegevensOrganisatiestructuur

Cliënten per 31-12 2016 2015
Totaal aantal cliënten 473 445
»  waarvan cliënten woonvoorzieningen 191 188

Personeel per 31-12 2016 2015
Aantal formatieplaatsen 289 282
»  waarvan vast personeel (in fte) 300 280
Aantal personeelsleden 483 449
»  instroom personeel verslagjaar 153 93
»  uitstroom personeel verslagjaar 129 85
Ziekteverzuim 4,1 % 4,4 %

Exploitatieresultaat Stichting Zorg Adullam
(x € 1.000,-)

2016 2015

Zorgopbrengsten 19.850 18.977
Overige baten 1.048 1.057
Bijdrage vanuit Stichting Steun Adullam 1.305 1.367
Totaal opbrengsten 22.203 21.401
Personeelskosten 15.527 13.785
Overige bedrijfskosten 6.154 6.364
Totaal lasten 21.681 20.149
Bedrijfsresultaat 522 1.252
Financiële baten en lasten -447 -480
Resultaat boekjaar 75 772

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg en 

Stichting Steun Adullam zijn geregistreerd als ANBI. 

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

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 
Kinderboerderij Samenzó 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance 
Kringloopwinkel De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Dependance 
Activiteitencentrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede,  T 0318 64 83 33

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Overzicht voorzieningen

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 verslag en de financiële 
jaarverantwoording van Adullam vindt u op 
www.jaarverslagenzorg.nl.

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


