
Adullam biedt zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. We doen dit voor mensen, 
die zorg en ondersteuning willen ontvangen naar 
Gods woord en de Drie Formulieren van Enigheid. 
Adullam zoekt medewerkers die de zorg van harte 
willen bieden vanuit die Bron. Op dit  moment zijn er 
behoorlijk wat vacatures, met name in de intensieve 
(gedrags)zorg, die we niet kunnen invullen. Dit werk 
wordt nu gedaan door uitzendkrachten die goed 
zijn in hun werk, maar de identiteit vaak niet delen. 
Dit is geen wenselijke situatie. Werken bij Adullam 
betekent ook naar vermogen te onderwijzen, te 
doen en te helpen onderwijzen vanuit Gods Woord. 
Is dit geen mooie en waardenvolle taak?

Medewerkers gezocht!
Zorg voor mensen met een beperking is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit de kerk, 
vanuit  gezinnen, voor ons allemaal. Doet u mee, 
denkt u mee en bidt u mee dat deze vacatures  
mogen worden ingevuld?

We mogen dankbaar zijn dat de Heere in 2018  
alles gaf zodat het werk van Adullam voortgang  
mocht hebben. Daarvan 
geven wij graag in dit 
jaarverslag een beeld.

A. Prins, 
Raad van Bestuur

waardenvolle zorg

Een 
waardenvol 

2018

Stabiele en vitale teams
Het realiseren van vitale en stabiele teams heeft 
volop de aandacht gekregen. Zo is er in 2018 
gestart met het project Gildeleren op Kroonheim. 
Dit is een opleidingstraject in samenwerking met 
het Hoornbeeck College, waar 15 leerlingen een 
jaar lang naast wekelijkse lessen, praktijkwerken op 
de groep. De cliënten verwoorden het als volgt: 
“Ik kan ze nu niet meer iets op de mouw spelden, 
want ze weten dan veel beter wie ik ben.”

Medewerkers met ambitie
Aantrekkelijk werkgeverschap is van belang om mensen te boeien en 
te binden. Adullam besteedt daarom relatief veel geld aan opleiding 
en ontwikkeling van medewerkers. Er wordt ook gewerkt aan een 
nieuw functiegebouw, dat voorziet in meer doorgroeimogelijkheden 
voor medewerkers met ambitie binnen de organisatie. Daarnaast is in 
2018 de eerste ronde van het interne trainingsprogramma ‘talent-
vijver’ voor medewerkers met potentie en ambitie voor teamleider 
afgerond. Op werkenbijadullam.nl ziet u verschillende video’s waarin 
medewerkers vertellen wat hun werk waardevol maakt.

Medewerkers 

Personeel per 31-12 2018 2017

Aantal formatieplaatsen 328 315

»  waarvan vast personeel (in fte) 305 300

Aantal personeelsleden 504 498

»  instroom personeel verslagjaar 130 113

»  uitstroom personeel verslagjaar 124 111

Ziekteverzuim 3,6 % 4,2 %



Zorg

‘Door Woord en Geest’  
Adullam werkt aan een eigen methode 
voor Bijbels onderwijs: ‘Door Woord en 
Geest’. Deze methode sluit aan bij de 
verschillende ontwikkelniveaus van  
onze zorgvragers.  De eerste jaargang 
wordt momenteel al gebruikt op de 
voorzieningen. 

Zorgverlening vanuit identiteit 
Adullam biedt een vertrouwde en veilige 
plek voor mensen met een verstandelijke 
beperking, voor mensen die profes-
sionele en identiteitsgebonden zorg 
en begeleiding zoeken. Onze mens- en 
zorgvisie is gebaseerd op de Bijbel en 
de Drie Formulieren van Enigheid. Dit 
zie je terug in de omgang met elkaar, 
in het dagprogramma en in het beleid. 
Het leven en de zorg staan dan ook in 
eeuwigheidsperspectief. 

Cliënt en identiteit  
Om op een passende wijze invulling 
te geven aan de zorgvragen van onze 
cliënten is het van belang dat de  
identiteit van de cliënt en die 
van Adullam op elkaar 

aansluiten. Mede gezien de veranderende 
omgeving wil Adullam daar blijvend over 
nadenken. Het achterliggende jaar is het 
beleid daarop geactualiseerd, zodat helder 
is wat cliënten en Adullam van elkaar 
mogen verwachten. 

Identiteit  

Zorgvisie ASBM
De zorgvisie van Adullam is uitgewerkt in het begeleidingsmodel ASBM. 
Een belangrijk doel is om cliënten het ‘gewone leven’ te laten ervaren. 
Dit houdt in dat ze onderwezen naar en voorgeleefd worden vanuit 
Gods Woord, dat ze hun talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen 
en op een betekenisvolle manier bijdragen aan de samenleving.  

Zorg en onderwijs
In het najaar is het beleid voor de positionering van kinderdagcentra 
vastgesteld. Ingezet wordt op een intensievere samenwerking tussen 
zorg en onderwijs. Het streven is om in vervolg op de samenwerking 
met het speciaal onderwijs te Barneveld in de regio Midden, in elke 
regio zorg en onderwijs aan elkaar te verbinden. Dit kan bijvoor-
beeld betekenen dat een kind vanuit het KDC dagdelen onderwijs 
ontvangt binnen de school.

Betekenisvol werken en leren
Op de locaties ontstaan veel initiatieven die voor onze cliënten van 
betekenis zijn. Initiatieven waarmee Adullam in lijn met haar strate-
gische visie steeds vaker de samenwerking opzoekt. Een toenemend 
aantal cliënten gaat voor één of meerdere dagen aan de slag bij een 
bedrijf of organisatie.  Een voorbeeld is Teamasters in Alblasserdam, 
waar een groep cliënten betrokken is bij het productieproces van het 
door dit bedrijf geleverde theeproduct. 

Cliënten per 31-12 2018 2017

Totaal aantal cliënten 512 489

 »  waarvan cliënten woonvoorzieningen 206 204

De wereld om ons heen veran-
dert. Dat blijkt wel als we foto’s 
opdiepen uit de oude doos. 
Omdat de wereld verandert, 
veranderen wij mee. Dat valt niet te ontkennen. De wereld 
zegt: ‘Het wordt steeds beter’, de autonome mens, alles 
neutraal, geen waarden ontleend aan verouderde religi-
euze boeken, het vooruitgangs- en ontplooiingsgeloof. 
Wat zegt Adullam? Niets veranderen? Terug naar de jaren 
vijftig of het liefst naar nog langer geleden? Nee. Er is een 
bekende Italiaanse uitspraak die luidt: ‘Alles moet veran-
deren, opdat alles hetzelfde blijft’. Op een verantwoorde 
manier veranderen en vernieuwen ten gunste van onze 
deelnemers. Dat heeft ook Adullam in een veranderende 
wereld mogen doen. Waar moet het accent op liggen? 
Gods woord houdt het ons voor: ‘Die zijn ziel bewaart’. 
Waar moeten we ons verre van houden? Salomo zegt het: 
‘Doornen en strikken zijn in den weg des verkeerden; die 
zijn ziel bewaart, zal zich 
verre van die maken’, 
Spreuken 22:5. Dat is de 
blijvende opdracht. 

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

Verandering



Middelen en financiën
Financiën en fondsenwerving  
De financiële positie van Adullam is goed te noemen. In een 
omgeving die steeds sterker aan veranderingen onderhevig is, 
richt het financiële beleid van Adullam zich op het behoud van 
die goede positie. Het financiële resultaat over 2018 komt uit op 
een bedrag van € 693.000 voor het totaal van de organisatie. Ten 
opzichte van 2017 is er sprake van een verbetering van het resul-
taat. Mede vanwege de identiteit heeft Adullam te maken met 
extra kosten rond zorgverlening. Zoals bijvoorbeeld de kosten 
van het vervoer van de deelnemers van en naar de dagactivitei-
tencentra. Fondsenwerving is daarom erg belangrijk. Plaatselijk 
zijn er veel comités actief voor Adullam. In 2018 zijn de contacten 
met deze comités geïntensiveerd. Uit de vele verkoopacties en 
activiteiten van comités en giften heeft Adullam een bedrag van 
€1.230.000 ontvangen. Hiervoor zijn we iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen erg dankbaar. Daarnaast heeft Adullam in 
2018 een bedrag van € 285.000 uit nalatenschappen ontvangen. 
Dit geld wordt ingezet bij huisvestingsprojecten om faciliteiten 
passend bij de doelgroep te realiseren.  

Organisatie
Stap naar de stip
Als stip op de horizon heeft Adullam als hoofddoel 
van haar strategisch visie benoemd: “Adullam laat 
vanuit een Bijbels levensovertuiging mensen deel-
nemen aan het gewone leven, door met de samen-
leving, passende ondersteuning te organiseren.”  
Om deze strategische visie te implementeren is het 
strategie-doe-boek ‘De stap naar de stip’ ontwik-
keld. Op aantrekkelijk wijze worden de mede-
werkers meegenomen in de vragen die op hen af 
komen in relatie tot de strategie van Adullam. 

Kwaliteit 
De kwaliteit van Adullam beoordelen we o.a. met 
interne en externe audits. In het najaar van 2018 
heeft Adullam opnieuw het HKZ-certificaat mogen 
ontvangen, hieruit blijkt dat de Adullam voldoet 

aan de meest actuele normen. Daarnaast 
is gestart met de implementatie van het 
beleid rond kwaliteit en veiligheid, waarin 
het leren van meldingen en incidenten 
centraal staat. Inmiddels is  
ook het kwaliteitsrapport over 2018 
beschikbaar. Deze is te vinden op 
www.adullamzorg.nl/kwaliteitsrapport.

Huisvesting 

Exploitatieresultaat Stichting 
Zorg Adullam (x € 1.000,-) 2018 2017

Zorgopbrengsten 22.689 21.086

Overige baten 1.166 1.210

Bijdrage vanuit gelieerde stichtingen 1.280 1.057

Totaal opbrengsten 25.135 23.353

Personeelskosten 17.277 16.816

Overige bedrijfskosten 7.247 6.759

Totaal lasten 24.524 23.575

Bedrijfsresultaat 611 -222

Financiële baten en lasten -469 -461

Resultaat boekjaar 142 -683
Kroonheim
In 2018 is besloten tot nieuwbouw ter vervanging van twee woon-
gebouwen en de gebouwen voor dagactiviteiten  voor de instelling 
Kroonheim in Uddel. Begin 2019 is gestart met de sloop van de 
bestaande panden en inmiddels is ook de nieuwbouw gestart. In 
de nieuwbouw wordt ook ruimte gemaakt voor een logeergroep, 
waar naar verwachting de eerste logés in 2020 terecht kunnen. 

Staphorst
In 2017 heeft Adullam besloten tot nieuwbouw en uitbreiding  
van de woonvoorziening in Staphorst. Helaas zijn tegen deze 
plannen bezwaren ingediend en is de nodige vertraging ontstaan. 
Inmiddels zijn deze bezwaren opgelost en kunnen de plannen 
verder worden uitgewerkt. Daarnaast is er gestart met de renovatie 
van DAC Horstheim die deze zomer kan worden afgerond. 



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 
Activiteitenboerderij 
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 Kinder-
boerderij Samenzó 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloop-
winkel De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Dependance 
Activiteitencentrum 
Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

Kinderdagcentrum
De Klimop
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

Centraal bureau
Theaterplein 5
3772 KX Barneveld
Postadres: Postbus 19 
3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

  Sector Intensieve zorg             Sector Wonen, Leren & Werken

Adullam staat voor 
kwalitatief goede zorg

Organisatiestructuur

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

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 
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)
drs. R. van Beijnum, Rhenen
mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht
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, Nieuw-Beijerland (voorzitter)
G. Schalk, Lienden (vicevoorzitter)
S.N. Burggraaf, Krimpen a/d IJssel
L. Groen, Punthorst
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

Overzicht voorzieningen

Verantwoordelijk werk
Het is een onwaardeerbaar groot voorrecht, dat wij in deze tijd nog op 
een principieel verantwoorde wijze voor onze medemensen met een 
beperking mogen zorgen. Het is een heel verantwoordelijk werk om die 
zorg te geven. Niet alleen naar het lichaam, maar bovenal als het gaat 
over de onsterfelijke ziel. Mocht de Heere maar geven, dat wij ook dit aan 
ons toe betrouwde pand mogen bewaren, door Zijn genade. Mocht er 
daarom nog veel gebed zijn voor het werk van stichting Adullam, 
opdat degenen die daar werkzaam zijn zich ook gedragen 
mogen weten op de vleugelen van het gebed. 

Ds. B. Reinders, voorzitter  
Raad van Advies


