
Jaarbeeld

waardenvolle zorg

‘Door Woord en Geest’ is de titel van de methode Bijbels onderwijs 
van Adullam. Psalm 25:2 is een psalm die veel bewoners, 
deelnemers en logés van Adullam kennen. ‘HEER’, 
ai maak mij uwe wegen, door Uw Woord 
en Geest bekend’. Een psalm waar 
een bidder aan het woord is, die 
zelf de weg niet weet, maar in 
afhankelijkheid van de HEERE 
zijn weg zoekt te gaan. 
Het Bijbels onderwijs is 
kenmerkend voor de zorg 
bij Adullam. Adullam wil 
goede zorg bieden, niet 
alleen voor het hier en 

Raad van 
Advies 
Als Raad van Advies, 
die is samengesteld 
uit de verschillende 
kerkverbanden die aan 
Adullam zijn verbonden, 
is het onze taak om mee 
te denken over de iden-
titeit. In 2017 hebben we als 
Raad van Advies een positief advies 
kunnen geven aan de manier waarop het Bijbels 
Onderwijs binnen de voorzieningen wordt vorm-
gegeven. Ook de zangbundel die is samengesteld, 
is daar een goed voorbeeld van. Zo wordt Gods 
Woord helder en duidelijk aan onze bewoners, 
bezoekers en logés kenbaar gemaakt. 

G. Schalk, vicevoorzitter Raad van Advies

Voorwoord

Zorg en begeleiding geven aan onze kwetsbare naaste is onze 
kernactiviteit. Een statisch gebeuren? Bepaald niet. De wereld van de 
zorg is continu in beweging en Adullam zal moeten mee bewegen. 
Nee, niet wat de identiteit betreft. Laten we echter wel bese� en: de 
moderne tijdgeest vindt aansluiting op ons aller hart. Daarom moet 
de bede van David wel de onze zijn: ‘Doe mij treden op het pad Uwer 
geboden, want daarin heb ik lust’. 

Voortdurend is aandacht besteed aan verbeteringen in de 
zorgverlening. De Raad van Toezicht hield samen met De Schutse een 
mini-symposium over de nieuwe Governancecode 2017. Een mooie 

vorm van samenwerken! Waaraan moet 
goed toezicht voldoen? Een antwoord 
daarop werkt onze Raad van Toezicht 
D.V. in het jaar 2018 en 2019 verder uit. 

Adequaat toezicht blijft een vereiste. 

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

Raad van Toezicht

nu, maar juist ook met het 
oog op onze eeuwige bestemming. 
We zijn reizigers naar de eeuwigheid. De 
methode Bijbels onderwijs is onderwijs 
dat  aansluit bij de verschillende niveaus 
die cliënten bij Adullam hebben. Het is een 
prachtige uitgave geworden! 

In 2017 is de strategische visie van Adullam 
vastgesteld, met daarbij drie merkwaarden: 

Bijbels, Samen en Passend. Een opdracht waar 
Adullam voor staat: samen met haar achterban 

passende zorg bieden, op grond van Gods Woord.

A. Prins, Raad van Bestuur
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Identiteit 

Adullam als werkgever
Het team Arbeidsmarktcommunicatie (2017) richt zich 
op het actief, gericht en eigentijds werven van mensen 
met levens- en praktijkervaring. Adullam is een gewaar-
deerde werkgever en biedt veel opleidings- en doorgroeimoge-
lijkheden. Met de groei die Adullam doormaakt zijn regelmatig 
nieuwe medewerkers nodig, vooral binnen de intensieve zorg. 
We zoeken mensen met hart voor de medemens en doorpak-
kers die van uitdaging houden. Werken bij Adullam biedt 
perspectief. Kijk op www.werkenbijadullam.nl. 

Vitaal team 
Een belangrijk speerpunt voor 2018 is dat Adullam werkt aan 
de versterking van de basis in de zorg: de medewerkers die de 
zorg verlenen. In 2017 is het beleid ‘Vitaal team’ vastgesteld, 
waarbij ingezet wordt op stabiliteit en evenwicht van de teams, 
afgestemd op de behoefte van de betreffende cliëntgroep.

Project Gildeleren
Leren op en in de praktijk, dat is de kern van het project 
Gildeleren wat in 2017 is ontwikkeld en in 2018 op 
Kroonheim is gestart. Het betreft een samenwerking tussen 
Adullam, het Hoornbeeck College en het SBB. Vijftien derde-
jaars Hoornbeeck-studenten zullen gedurende een jaar op 
Kroonheim scholing ontvangen.

Medewerkers 

Zorgvisie ASBM
De zorgvisie van Adullam is nader 
uitgewerkt naar ASBM (Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel). Een belangrijk doel 
daarvan is om cliënten het gewone 
dagelijkse leven te laten ervaren. Bij het 
‘gewone leven’ denken we o.a. aan: dat je 
wordt onderwezen naar en voorgeleefd 
vanuit Gods Woord, dat je je talenten en 
vaardigheden kunt ontwikkelen en dat je 
op een betekenisvolle manier bijdraagt 
aan de samenleving.

Nieuw ECD 
Adullam heeft in 2017 besloten om het 
Elektronische Cliëntendossier (ECD) te 
vervangen door het pakket PlanCare2 van 
De Heer Software. We hebben het ECD 
zoveel mogelijk ingericht vanuit onze 

manier van werken en inmiddels volledig 
in gebruik genomen.

Cliëntervaringsonderzoek 
Het cliëntervaringsonderzoek laat zien 
dat Adullam blijvend goed scoort op alle 
onderdelen van de zorgverlening. De 
algemene tevredenheid bij Adullam wordt 
met ruim een 8 gewaardeerd. Een heel 
mooie uitkomst!
 
Visie op kwaliteit
Adullam wil kwalitatief goede, veilige en 
identiteitsgebonden zorg bieden, zoals 
verwoord in onze missie. Het ‘Beleid 
Kwaliteit’ dat Adullam in 2017 heeft 
vastgesteld, beschrijft de uitgangspunten 
en inrichting van het kwaliteitsmanage-
mentsysteem. 

Zorg en Onderwijs
Sinds 2016 werkt Adullam samen met de 
Rehobothschool voor speciaal onderwijs 
in Barneveld. Dit heeft een heel positief 
effect op de zorgvragers. In 2017 zijn we 
ook gaan samenwerken met de Eliëzer- en 
Obadjaschool voor het speciaal onderwijs 
in Zwolle. Door deze samenwerking kan 
zorg en onderwijs in elkaar overvloeien, 
waardoor het kind in zijn ontwikke-
ling optimaal wordt gestimuleerd 
en ondersteund.

Zorg 

In de praktijk
Al meer dan 30 jaar is Stichting Zorg Adullam een vertrouwde 
en veilige plek voor mensen met een verstandelijke beperking; 
voor mensen die zorg en begeleiding zoeken die aansluit bij hun 
levensovertuiging, gebaseerd op de Bijbel, Gods Woord, en de 
Drie Formulieren van Enigheid. Daarin onderscheidt Adullam zich 
van veel andere zorgaanbieders. Onze identiteit zie je terug in de 
omgang met elkaar, in het dagprogramma en in het beleid. 

Methode Bijbels Onderwijs
Adullam werkt aan een methode Bijbels Onderwijs die aansluit bij 
de verschillende ontwikkelniveaus van onze zorgvragers. In 2017 
is jaargang 1 vastgesteld en per 2018 in gebruik genomen. De 
medewerkers worden getraind op het gebruik van deze methode. 



Middelen en financiën
Financiële resultaten
Het financiële resultaat van Adullam over 2017 komt uit op een bedrag van 
€ 137.000 voor het totaal van de organisatie en ligt daarmee aanzienlijk lager dan 
2016. Onder meer door een negatieve exploitatie van een aantal voorzieningen 
in 2017, sluit het resultaat van de zorgstichting met een tekort van € 683.000. 
Vanwege het eigen vermogen (dat geïnvesteerd is in huisvesting) en de aange-

trokken hypothecaire lening, kan 
de financiële positie van Adullam, 
ondanks het lagere resultaat, als goed 
worden beschouwd. 

Fondsenwerving
Uit de vele verkoopacties, activiteiten 
van comités en giften heeft Adullam 
over 2017 een bedrag ontvangen van 
€ 1,06 miljoen. Daar zijn we erg dank-
baar voor, ondanks dat dit bedrag lager 
is dan in 2016. Dit geld wordt bestemd 
voor specifieke projecten, zie 
www.adullamzorg.nl/projecten. 
Daarnaast heeft Adullam in 2017 een 
bedrag van € 447.000 uit nalaten-
schappen ontvangen, wat met name 
wordt ingezet in huisvestingsprojecten.

Organisatie
Nieuwe strategische visie
Adullam heeft in 2017 de strategische visie 
voor de jaren 2018-2022 vastgesteld, met als 
hoofddoelstelling: 

“Adullam laat - vanuit een Bijbelse levensover-
tuiging - mensen deelnemen aan het gewone 
leven, door, met de samenleving, passende 
ondersteuning te organiseren.” 

Hierbij horen de merkwaarden: Bijbels, 
Samen en Passend. De doelstelling wordt 
gezien als een logische stap vooruit. De 
opgedane kennis en ervaring met ASBM 
zal verder worden uitgewerkt, zodat iedere 
bewoner, deelnemer en logé binnen Adullam 
op zijn manier deelneemt aan het ‘gewone 
leven’. We willen meer met de samenleving 
samenwerken. We maken gebruik van onze 
achterban en zoeken naar mogelijkheden 
om de samenleving te laten zien dat mensen 
met een beperking talenten hebben, dat ze 
waardevol zijn omdat ze zijn zoals ze zijn. 

Kwaliteitskader
In 2017 is binnen de gehandicaptenzorg een 
nieuw kwaliteitskader als veldnorm vastge-
steld. Adullam ziet hierin aansluiting op de 
ASBM-visie. In januari 2018 is Adullam met 
de externe HKZ-audit getoetst op de normen 
van dit nieuwe Kwaliteitskader. Verder 
hebben we een Kwaliteitsrapport opgesteld 
over 2017. Dit rapport staat op 

Huisvesting
Opening Maasheim
In september 2017 is de nieuwbouw van instelling 
Maasheim officieel geopend. Qua bouw en inrichting 
sluit de voorziening zo veel mogelijk aan bij het ‘gewone 
leven’. Zo heeft het gebouw de uitstraling van rijtjeswo-
ningen, met afwisselende gevels. 

Nieuwbouw Staphorst
Ter vervanging van de huidige woonvoorzieningen in 
Staphorst, heeft Adullam in 2017 besloten tot nieuw-
bouw van een woonvoorziening (incl. logeergroep) in 
Staphorst. De uitwerking van de plannen is in volle gang.

Nieuwbouw Kroonheim
In 2017 zijn plannen vastgesteld voor vervangende 
nieuwbouw van de huisvesting voor dagactiviteiten en 
voor een aantal woongroepen van Kroonheim in Uddel. 
Deze plannen hebben goede voortgang. 

www.adullamzorg.nl/kwaliteitsrapport.
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Adullam staat voor 
kwalitatief goede zorg

KerngegevensOrganisatiestructuur

Cliënten per 31-12 2017 2016
Totaal aantal cliënten 489 473
 »  waarvan cliënten woonvoorzieningen 204 191

Personeel per 31-12 2017 2016
Aantal formatieplaatsen 315 289 
»  waarvan vast personeel (in fte) 300 300
Aantal personeelsleden 497 483
»  instroom personeel verslagjaar 113 153
»  uitstroom personeel verslagjaar 112 129
Ziekteverzuim 4,2 % 4,1 %

Exploitatieresultaat Stichting Zorg Adullam
(x € 1.000,-)

2017 2016

Zorgopbrengsten 21.086 19.821
Overige baten 1.210 1.077
Bijdrage vanuit Stichting Steun Adullam 1.057 1.305
Totaal opbrengsten 23.353 22.203
Personeelskosten 16.856 15.474
Overige bedrijfskosten 6.719 6.322
Totaal lasten 23.575 21.796
Bedrijfsresultaat -222 407
Financiële baten en lasten -461 -447
Resultaat boekjaar -683 -40

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 Maasheim
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 088 238 60 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam,  T 088 238 60 10

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 
Activiteiten-centrum Eliëzerhof
Nunspeet,  T 088 238 56 90

Dependance Kinderdagcentrum
Zwolle
T 088 238 56 55

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede,  T 088 238 59 00

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld,  T 088 238 59 40

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.

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

Betrokken kerkverbanden
Binnen Adullam zijn drie kerkverbanden 
direct 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
drs. R. van Beijnum, Doorn
ds. D. Heemskerk, Ouderkerk a/d IJssel
dr. J.P. Ottervanger, ‘t Harde
drs. P.H.D. van Ree, Lunteren 
J. Tippe AA, Staphorst
drs. J.M. Verwijs, Ommeren

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


