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Voorwoord   

 

Het was best een uitdaging het hele strategisch plan in één A4 neer te schrijven. Van tevoren werd 

aangegeven: deze werkwijze betekent kiespijn. Dat hebben we ervaren, echt keuzes maken! Kiezen geeft 

tegelijkertijd focus aan de organisatie, weten waar je voor staat, waar je aan wil werken: 

 

‘Adullam laat vanuit een Bijbelse levensovertuiging, mensen deelnemen aan het gewone 

leven, door, met de samenleving, passende ondersteuning te organiseren.’ 

 
Voorop staat de Bijbelse levensovertuiging; daarom kiezen mensen voor Adullam. We willen werken vanuit 

die overtuiging! Adullam vindt het belangrijk dat mensen met een beperking er mogen zijn, erbij horen; 

deelnemen aan het gewone leven. Het gewone leven doe je met elkaar, samen passende ondersteuning 

organiseren. Of je nu ouder, zus, medewerker, vrijwilliger, gemeentelid, ondernemer, bewoner of deelnemer 

bent, laten we de schouders eronder zetten! 
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1. Inleiding 
 

Dit document is een toelichting op het A4-document, het zogenaamde Strategie-OGSM. Dit A4 geeft de 

doelstellingen, de indicatoren en de strategieën weer. De indeling van deze toelichting is als volgt. 

 

Na een korte uiteenzetting van wie Adullam is en wil zijn in hoofdstuk 2, leest u in hoofdstuk 3 de 

Strategische visie op de periode 2018-2022 met een toelichting op de hoofddoelstelling voor deze periode. 

Dit wordt vervolgd door de toelichting in hoofdstuk 4 op de vier strategieën die we voor ogen hebben om het 

hoofddoel te bereiken. Vervolgens leest u in hoofdstuk 5 de fasering die we aanbrengen om de plannen uit 

te voeren.  

 

Na de toelichting op de doelstellingen en strategieën, schetsen we in hoofdstuk 6 nog kort de situatie waar 

Adullam zich nu in bevindt met een korte toelichting op de externe ontwikkelingen.  
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2. Wie Adullam is en wil zijn 
 

Adullam 

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. Hier was 30 jaar geleden een grote behoefte aan en die behoefte is er 

nog steeds. Daarom is Adullam opgericht. En daarin onderscheid Adullam zich van veel andere 

zorgaanbieders.  

 

Missie en visie 

De missie van Adullam is de basis voor deze Strategienota: Adullam wil op principiële en professionele wijze 

identiteitsgebonden, kwalitatief goede hulp verlenen c.q. zorg- en dienstverlening op maat bieden in alle 

fasen van het leven, teneinde een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke 

beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers.  

 

De mens- en zorgvisie waaruit Adullam werkt, is gebaseerd op de Bijbel, Gods Woord, en de Drie 

Formulieren van Enigheid. Dat vormt onze identiteit. Dat 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. 

 

De mens- en zorgvisie van Adullam wordt gedeeld door zowel cliënten als medewerkers, vrijwilligers en 

andere betrokkenen en daarom voelen zij zich thuis bij Adullam. Dit is het belangrijkste fundament van 

Adullam en dat willen we met elkaar vasthouden! Daarom benoemen we in deze strategieperiode als onze 

eerste merkwaarde: Bijbels. 

 

De toepassing naar het gewone leven 

Vanuit de missie en visie, heeft Adullam samen met collega-organisatie De Schutse het ASBM-

begeleidingsmodel ontwikkeld, dat is afgeleid van de Triple-C methodiek. Een belangrijk doel daarvan is dat 

we mensen het gewone leven willen laten ervaren. Bij een ‘gewoon leven’ denken we aan de volgende 

zaken:  

- dat je wordt onderwezen naar en voorgeleefd vanuit Gods Woord; 

- dat je in dit leven staat als christen en deelneemt aan de samenleving; 

- dat je zo veel mogelijk regie hebt over je leven; 

- dat je je talenten en vaardigheden kunt ontwikkelen; 

- dat je op een betekenisvolle manier bijdraagt aan de samenleving; 

- dat je een plek hebt voor jezelf, waar je je veilig en thuis voelt; 

- dat je leeft in contact met anderen, met wie je op een respectvolle manier omgaat (en zij met jou); 

- dat je kunt uitdrukken wat in je leeft en dat je begrepen wordt; 

- dat je kunt omgaan met zorgen en problemen.  

 

Van betekenis zijn 

Het ervaren van het gewone leven is niet voor 

iedereen op dezelfde manier haalbaar. We zoeken 

daarom met de cliënt naar een passende invulling om 

dichter bij het gewone leven te komen of te blijven: dat 

de cliënt van betekenis is voor een ander. Dat is voor 

ieder mens verschillend. De één is betekenisvol voor 

de ander door een wandelmaatje te zijn, de ander is 

zeer hulpbehoevend en is van betekenis door het uiten 

van dankbaarheid in een oprechte glimlach.  
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Voorbeeld… 

 

Voor een cliënt met 

medische zorg die graag 

catechisatie wil volgen, kan 

een maatje met een 

verpleegkundige 

achtergrond gezocht worden 

uit de kerkelijke gemeente. 

 

 

 

De medewerkers van Adullam willen daarvoor elke dag hun professionele kwaliteiten inzetten. Dat betekent 

maatwerk voor iedere cliënt. De ouder(s), familie of vertegenwoordiger van de cliënt zijn daarbij belangrijke 

‘partners’, waarmee we - waar het kan - nauw samenwerken. Ook voor de vrijwilligers zien we hier een 

belangrijke rol. 

 

 

3. Visie en doelstellingen periode 2018-2022 
 

Samen  

Adullam wil in de periode 2018-2022 sámen aan een duidelijk doel werken. ‘Samen’ betekent met cliënten, 

met ouders en vertegenwoordigers, met medewerkers, het management, de adviesraden en de 

toezichthouders. Ook verstaan we onder samen: met onze achterban en met de samenleving.  

 

Bij het vormen van een duidelijk en gezamenlijk doel voor de komende jaren zijn zowel de medewerkers en 

ouders/vertegenwoordigers betrokken, als de achterban, de adviesraden en toezichthouders. Uit dit 

samenspel zijn de koers en lijnen zichtbaar geworden, waarvan de woorden Bijbels, Samen en Passend de 

kernwoorden vormen, die we zullen inzetten als de merkwaarden van Adullam voor de komende jaren.  

 

Om de strategische visie effectief en pakkend in kaart te brengen is gekozen voor de methodiek ‘OGSM’ 

waarbij een plan op 1A4 past. Hierbij wordt vanuit één meetbaar hoofdthema verder gewerkt naar 

strategieën. Er zijn indicatoren ontwikkeld om de vorderingen te meten en een actieplan om de strategieën 

concreet uit te zetten.  

 

Bijbelse levensovertuiging 

Omdat de bevindelijk gereformeerde identiteit van Adullam het fundament is van de organisatie, staat voorop 

dat al onze plannen en onze werkwijzen ingevuld worden vanuit een Bijbelse levensovertuiging. Deze visie 

is de basis van het gehele plan en van ons werken.  

 

Hoofdthema  

Het hoofddoel voor de komende jaren is: Adullam laat vanuit een Bijbelse levensovertuiging, mensen 

deelnemen aan het gewone leven, door, met de samenleving, passende ondersteuning te 

organiseren.  

 

Dit hoofddoel is te knippen in drie onderdelen. Die leggen we hierna uit:  

- deelnemen aan het gewone leven 

- met de samenleving 

- passende ondersteuning organiseren 

 

Deelnemen aan het gewone leven 

De doelstelling ‘deelnemen aan het gewone leven’ is een uitwerking van 

onze ASBM-visie: het ervaren van het gewone leven. Het doel dat 

Adullam in de komende jaren beoogt, is om cliënten niet alleen het 

gewone leven te laten ervaren, maar ook om zo veel mogelijk te 

stimuleren om deel te nemen aan het gewone leven. Dat betekent een 

actieve bijdrage in plaats van een passieve. Het geeft ook gestalte aan 

het ‘van betekenis zijn’ voor een ander. Natuurlijk kan niet van elke cliënt 

een zelfde activiteit worden verwacht. Hier kenmerkt zich dan ook weer 

onze merkwaarde: passend. 
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Voorbeeld… 

 

Cliënten kunnen de kosters-

werkzaamheden uitvoeren in 

een kerkelijke gemeente; 

of een taak hebben in de 

werkplaats van een 

timmerbedrijf. 

 

Of we draaien het om: we laten 

de samenleving naar ons 

toekomen, door bijvoorbeeld 

activiteiten op Adullam-terrein. 

 

 

We zijn van mening dat we de ambitie ‘deelnemen aan het gewone leven’ hebben bereikt als we D.V. eind 

2022 de volgende scores hebben bereikt:  

 Elke cliënt neemt actief deel aan het werk- en/of leer- proces;  

 Elke cliënt heeft sociale interactie met minimaal 2 personen buiten de begeleiders en 

vertegenwoordigers; 

 Elke cliënt doet minimaal 1 maal per week een activiteit buiten de voorziening. 

 

Met de samenleving 

Adullam staat als organisatie, net als ieder mens afzonderlijk, midden in de samenleving. Er is een stroming 

in onze samenleving zichtbaar die mensen met een verstandelijke beperking steeds meer als bijzonder ziet 

(en soms als ongewenst). Maar als schepsels van God zijn we allen aan elkaar gelijk. We erkennen daarbij 

dat we verschillende gaven en talenten hebben gekregen. Adullam wil uitstralen en laten zien dat ook het 

leven met een verstandelijke beperking een waardevol leven is. 

 

Met de doelstelling om ‘met de samenleving’ op te trekken, wil Adullam 

bevorderen dat we samen met de samenleving initiatieven ontplooien. 

Daarbij staat voorop dat we als Adullam voor onze cliënten een veilige haven 

willen blijven. Er zijn veel mogelijkheden om contacten tussen mensen met 

en zonder beperking te bevorderen en om samen te werken.  

 

Verder denken we bij ‘met de samenleving’ aan het organiseren van 

platforms en kennisnetwerken. Enerzijds om als organisatie kennis te delen 

en te vergaren, anderzijds om vanuit dat netwerk ‘werkplaatsen’ te vinden 

voor onze cliënten en fondswerving te bevorderen.   

 

We zijn van mening dat we de ambitie ‘met de samenleving’ hebben bereikt 

als we D.V. eind 2022 de volgende scores hebben bereikt: 

 Het aantal bedrijven/organisaties waarmee Adullam samenwerkt is 

gegroeid met 35%; 

 Het aantal ‘vrienden van Adullam’ (=vrijwilligers, mantelzorgers, 

gastouders) is gegroeid met 15%. 

 

Passende ondersteuning organiseren 

De kern van het gehele plan is om onze cliënten maatwerk te kunnen bieden. Een passende 

plek is niet genoeg: we stellen als uitdaging om passende ondersteuning te bieden. Daarbij staat de 

behoefte van de cliënt voorop, binnen de kaders van onze identiteit. Ook hier zijn weer de drie merkwaarden 

van toepassing: Bijbels, samen en passend. 

 

Passende ondersteuning zien we op verschillende manieren. De één heeft een passende plek met 

ondersteuning door te werken in de plaatselijke bibliotheek terwijl de bibliothecaris een oogje in het zeil 

houdt, de ander heeft intensieve begeleiding nodig om een activiteit uit te voeren.  

Passende ondersteuning ziet ook op de juiste kennis en expertise als het gaat om de bijzondere zorgvragen 

van een cliënt of medische kennis. We willen daarvoor de kennisontwikkeling bevorderen en expertise 

betrekken door meer samen te werken.  

 

Om maatwerk te kunnen bieden hebben we een groot netwerk nodig. We kunnen dat niet alleen. Daarom 

gebruiken we het woord ‘organiseren’. Adullam wil een actieve rol oppakken om die organisatie te 

ontwikkelen en te stimuleren.  

 

We zijn van mening dat we de ambitie ‘passende ondersteuning organiseren’ hebben bereikt als we D.V. 
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Voorbeeld… 

 

De éne cliënt kan een bijdrage 

leveren aan de samenleving 

door een rondleiding te 

verzorgen op een 

kinderboerderij,  

een ánder draagt bij door van 

betekenis te zijn voor een 

vrijwilliger die wekelijks met 

hem een wandeling maakt. 

 

 

eind 2022 de volgende scores hebben bereikt: 

• Minimaal 80% van de cliënten en hun vertegenwoordigers vindt dat er maatwerk wordt geboden. 

• Minder dan 2 cliënten per jaar verlaat Adullam vanwege het ontbreken van passende ondersteuning. 

 

Ons vooruitzicht 

Met deze plannen willen we, in afhankelijkheid van Gods hulp, onze 

‘droom’ bereiken: dat we onze medemensen met een verstandelijke 

beperking zien deelnemen in het gewone leven, terwijl Adullam, samen 

met de samenleving, passende ondersteuning biedt.  

 

 

4. Strategie om visie te realiseren 
 

Ons hoofddoel voor de Strategieperiode is zoals genoemd: “Adullam 

laat vanuit een Bijbelse levensovertuiging mensen deelnemen aan het 

gewone leven, door, met de samenleving, passende ondersteuning te 

organiseren.” De vraag is natuurlijk: Hoe willen we dit alles realiseren? 

Er zijn vier strategische doelen geformuleerd waarmee we het 

hoofddoel willen bereiken.  

 

 

Strategie 1 

Adullam kenmerkt zich in het werken-vanuit-Bijbelse-levensovertuiging, 

door cliënten en medewerkers toe te rusten. 

 

Medewerkers en cliënten toerusten 

Nu we de zorgverlening meer samen met de samenleving willen organiseren is het belangrijk dat zowel 

cliënten als medewerkers voldoende zijn toegerust. Activiteiten buiten de eigen voorziening kunnen er toe 

leiden dat onze cliënten te maken krijgen met vragen over bijvoorbeeld het bidden en danken voor het eten, 

de zondagse kerkgang of muziekkeuze. We willen onze medewerkers en cliënten toerusten om de Bijbelse 

levensovertuiging gestalte te geven bij het deelnemen aan het gewone leven. In de samenwerking met de 

samenleving moet de zorgmedewerker kunnen afwegen welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om de 

cliënt een veilige omgeving te kunnen bieden. 

 

De komende jaren worden toerustingsprogramma’s 

ontwikkeld en ingezet. De toerusting komt er zowel voor 

de medewerker, de cliënt als voor bedrijven en partners. 

In de aanpak komt de merkwaarde ‘samen’ sterk naar 

voren. Samen met de medewerkers, bedrijven en 

partners worden onze cliënten toegerust. 

 

Bijbels 

Onze cliënten mogen erop vertrouwen dat Adullam ook 

bij veranderingen de vertrouwde identiteit vasthoudt en 

dat ze altijd bij medewerkers kunnen terugvallen. 

Maatwerk, behoefte van de cliënt en de 

randvoorwaarden moeten er voor zorgen dat: 

- minimaal 90% van onze cliënten aangeeft dat er vanuit Adullam gewerkt wordt vanuit een Bijbelse 

levensovertuiging; 

- 80% van de cliënten aangeeft voldoende toegerust te zijn; 

- 100% van de medewerkers heeft deelgenomen aan de periodieke identiteitscursus. 
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Concretisering 

De verdere concretisering (actieplan) van deze strategische doelstelling krijgt een plaats in de Jaarplannen, 

waarbij ingespeeld wordt op de actuele ontwikkelingen.  

 

 

Strategie 2 

Adullam werkt vanuit stabiele en professionele teams, 

door als aantrekkelijke werkgever vakmensen te binden. 

 

Onze cliënten hebben behoefte aan stabiele en professionele begeleiding. Vakmensen die vanuit visie onze 

cliënten ondersteunen. Deze professionele ondersteuning komt het best tot zijn recht wanneer er sprake is 

van een duurzame relatie: begeleiders die langere tijd dezelfde 

cliënten ondersteunen. Als een medewerker ‘vroegtijdig’ vertrekt wordt 

een (zorgvuldig) opgebouwde relatie met de cliënt ‘verbroken’. Dit kan 

voor een cliënt een terugval zijn in welbevinden. Adullam wil daarom 

vakmensen duurzaam aan zich binden, door te investeren in 

aantrekkelijk werkgeverschap. Dat vraagt inzage in de behoefte van de 

medewerkers. Adullam wil de komende jaren investeren in onder meer 

een zorgvuldige selectie, een goed inwerk- en ontwikkelprogramma, 

coaching en het bieden van goede secundaire arbeidsvoorwaarden.     

 

Professionele teams 

Naast voldoende medewerkers wil Adullam ook investeren in de 

professionaliteit van medewerkers. Om maatwerk te kunnen bieden 

moeten medewerkers kennis hebben van gedrag, van 

gedragsproblematiek en vormen van communicatie, maar ook van 

medische zaken. Een team moet toegerust zijn om passende 

ondersteuning te bieden, ook als er sprake is van (medische) 

complicaties. Daarnaast wordt van de medewerker van de toekomst 

meer gevraagd om de regie te nemen, ondernemend te zijn en te opereren in netwerken. Adullam wil, als 

onderdeel van aantrekkelijk werkgeverschap, de komende jaren investeren in de professionaliteit van de 

medewerkers. 

 

Arbeidsmarktcommunicatie 

Een belangrijk thema bij aantrekkelijk werkgeverschap is de arbeidsmarktcommunicatie. Dé manier om 

potentiële medewerkers te laten zien dat het werken in de gehandicaptenzorg een waarde(n)vol en 

betekenisvol beroep is. Een baan die je meer biedt dan alleen 

een passend salaris. Het verzorgen van de dieren, het samen 

hakken van haardhout en de brede glimlach van een cliënt  zijn 

onbetaalbare en onvergetelijke momenten. Werken in de 

gehandicaptenzorg is niet soft maar stoer. Het investeren in 

arbeidsmarktcommunicatie moet ervoor zorgen dat er meer 

mannen en levenservaren vrouwen binnenstromen. Een duidelijk 

identificatiefiguur en een gevarieerde leeftijdsopbouw draagt bij 

aan het welbevinden van onze cliënten.     

 

Leiderschap 

Adullam kiest voor leiderschap vanuit nabijheid. Een leiderschap 

dat aansluit bij de ontwikkeling van het individu en het team. 

Waar nodig wordt richting gegeven, waar mogelijk worden 

Merkwaarde 

 

Adullam werkt vanuit een 

innerlijke betrokkenheid op het 

eeuwigheidsperspectief van elk 

mens. Dit geeft onze 

waarde(n)volle zorg en 

begeleiding vorm. 

 

Bijbels 
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medewerkers uitgenodigd en gestimuleerd om mee te denken. Een leiderschapsstijl die oog heeft voor de 

ontwikkeling en de talenten van medewerkers. Leiders zijn mensen die van een groep mensen een team 

weten te maken die samen de kracht hebben om goede zorg en begeleiding te bieden aan de cliënten. 

Adullam wil investeren in goed leiderschap en een uitstekend 

werkklimaat. 

 

Ambassadeur 

Goed werkgeverschap moet er toe leiden dat elke medewerker 

in zijn eigen netwerk en familie positief spreekt over het werken 

bij Adullam en de gehandicaptenzorg. Meer dan ooit wil Adullam 

het netwerk van haar medewerkers gebruiken om nieuwe 

medewerkers te werven. Geen advertentie kan op tegen een 

ervaringsverhaal van een vriend, familielid of kennis!  

 

Concretisering 

De concrete acties die Adullam wil inzetten om te komen tot een 

aantrekkelijke werkgever, worden uitgewerkt in de Jaarplannen, 

waarbij ingespeeld wordt op de actuele ontwikkelingen. 

 

 

Strategie 3 

Adullam realiseert passende plekken in de samenleving, 

door de samenleving te mobiliseren. 

 

Het ervaren van het gewone leven gaat samen met het deelnemen aan de samenleving. Voor elke cliënt 

verschilt de mate van deelname. Voor de ene cliënt is het mogelijk om als interieurverzorgster – met 

minimale begeleiding – te functioneren, terwijl voor een andere cliënt een wandeling met een betrouwbare 

vrijwilliger het maximaal haalbare is. In alle gevallen wil Adullam met de samenleving een passende plek 

zoeken, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. 

 

Met de samenleving 

Vanuit bestaande netwerken worden mogelijkheden voor een passende plek gezocht. Adullam investeert de 

komende jaren actief in het bouwen en onderhouden van netwerken. Vanuit de bestaande contacten kunnen 

ook nieuwe netwerken worden opgebouwd. Te denken valt aan bedrijven die een hoeveelheid uit te 

besteden werkzaamheden hebben voor de dagactiviteitencentra, maar ook aan (kerkelijke) verenigingen. 

Cliënten zouden bijvoorbeeld kunnen ondersteunen in 

kosterswerkzaamheden, zoals tuinonderhoud, 

koffieschenken, het schoonmaken van de kerk, etc. 

 

Zichtbaar aanwezig 

Adullam wil de komende jaren met de samenleving 

initiatieven ontplooien waar meerdere cliënten bij 

betrokken zijn. Vanuit de talenten en de behoeften van 

cliënten wordt met de samenleving passende 

ondersteuning ontwikkeld. Deze positieve ervaringen 

worden gebruikt om vervolgens weer nieuwe initiatieven 

te ontplooien. Vanuit onze vakkennis en ASBM zullen we 

door middel van publicitaire uitingen uitdragen dat het leven 

van mensen met een beperking waardevol is. Tegelijk willen we daarbij Adullam presenteren als een 

waardevolle samenwerkingspartner, die niet alleen de talenten van onze cliënten wil delen, maar ook kennis 

beschikbaar heeft.  

Merkwaarde 

 

Adullam verbindt mensen, om 

voor elkaar van betekenis te zijn, 

zodat talenten kunnen groeien en 

bloeien. 

 

Samen 
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Concretisering 

In de jaarplannen zal worden uitgewerkt hoe we de samenleving concreet willen mobiliseren om deze 

doelstelling te bereiken. Daarbij willen we inspelen wordt op de actuele ontwikkelingen. 

 

 

Strategie 4 

Adullam biedt elke cliënt maatwerk, 

door met de juiste expertise en randvoorwaarden in te spelen op de behoefte van de cliënt. 

 

Het bieden van maatwerk vraagt diversiteit in ons aanbod. Adullam kenmerkt zich nu al als een organisatie 

die verschillende zorgvormen aanbiedt. Logeren, dagbesteding, wonen met daarbij het onderscheid tussen 

intensieve zorg en minder intensieve zorg. We willen de komende jaren meer investeren in het bieden van 

passende ondersteuning aan elke cliënt. Dat betekent maatwerk. Afgestemd op de behoefte van de cliënt 

willen we meer differentiatie aanbrengen in ons  zorgaanbod. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Adullam staat daarom open voor nieuwe ontwikkelingen. Innovatie is belangrijk om maatwerk blijvend te 

kunnen bieden. Adullam wil met de samenleving, de expert en de medewerker nieuwe zorgconcepten 

onderzoeken en kansen benutten om cliënten het gewone leven te doen ervaren en daaraan deel te laten 

nemen.  

 

Randvoorwaarden 

Bij nieuwe zorgconcepten moeten ook de juiste randvoorwaarden 

worden gecreëerd.  Dit vraagt onderzoek en doordenking. De 

ondersteunende diensten van Adullam zullen in samenwerking met 

de leidinggevenden inzetten op een optimale ondersteuning van de 

medewerkers en de uitvoering van de plannen. 

 

Expertise 

Bij het bieden van maatwerk is het noodzakelijk om te beschikken 

over de juiste expertise. Al willen we investeren in het verkrijgen van 

specifieke kennis en kunde onder de eigen medewerkers, het is niet 

de bedoeling om alle expertise in eigen huis te hebben. Adullam wil 

de komende jaren investeren in een optimale samenwerking met 

ketenpartners, zoals therapeuten en extern begeleiders, om 

maatwerk te kunnen bieden.  

 

Samen met ouders 

In het kennen en inspelen op de behoefte van de cliënt heeft de ouder of vertegenwoordiger van de cliënt 

een belangrijke rol. Een goede dialoog in de driehoek begeleider-cliënt-vertegenwoordiger, is dan ook een 

voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren. Adullam wil de komende jaren investeren in de samenwerking 

in deze driehoek. 

 

Concretisering 

De verdere concretisering van deze strategische doelstelling krijgt een plaats in de Jaarplannen, waarbij 

ingespeeld wordt op de actuele ontwikkelingen. 

 

 

 

Merkwaarde 

 

Adullam benut de kwaliteit van 

mensen en stimuleert 

deskundigheid, zodat er 

maatwerk verleend kan worden. 

 

Passend 
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5. Fasering  
 

We hebben mooie plannen op het oog die van groot belang zijn voor onze cliënten. Onze professionele 

medewerkers zetten zich elke dag van harte in voor het welzijn van onze cliënten.  

 

Met het werken volgens ASBM binnen Adullam hebben we een belangrijke stap gezet naar ondersteuning 

afgestemd op de behoefte van de cliënt. De hiervoor beschreven plannen zijn een verdere uitwerking van 

deze ingezette route. Voor het realiseren van de plannen en doelstellingen houden we rekening met de 

ontwikkelingen in de organisatie en de externe ontwikkelingen.  

We hebben daarom een fasering toegepast voor de strategieperiode 2018 - 2022.  

 

 

Fasering: 

2018 – stabiliseren  |  2019 – professionaliseren  |  2020 – extern oriënteren  |  2021 – organiseren  |   

2022 – kwalificeren  

 

 

Met deze fasering bedoelen we dat elk jaar een speciale focus heeft. Sturen betekent ook kiezen. En om de 

keuze te maken in de goede richting, is het belangrijk dat het fundament voor de volgende stap betrouwbaar 

en stabiel is.  

 

De focus van de organisatie in de  

uitvoeringsperiode 2018-2022 verandert 

gaandeweg van ‘stabiliseren en 

professionaliseren’ naar ‘met de 

samenleving’. De twee lijnen in het figuur 

laten deze ontwikkeling goed zien. Het is 

namelijk geen trapsgewijze opstap, maar 

een vloeiende ontwikkeling, waarbij de 

aandacht gaandeweg op een natuurlijke 

manier wordt verlegd; Met een ander 

woord: ‘ontplooiing’.  

 

 

Een gelijkmatige ontwikkeling binnen het geheel van de organisatie zal deze ontplooiing bevorderen: samen 

en passend! Voorzieningen versterken elkaar door elkaar mee te nemen in de ontwikkeling. De ene 

voorziening kan leren van de andere. Door gelijkmatig te ontwikkelen borgen we ook de wisselwerking met 

de ondersteunende diensten, om de randvoorwaarden tijdig gereed te hebben.  

 

Vertaling naar Jaarplannen 

De meetbare vertaling van wat we onder de fasen verstaan, wordt uitgewerkt in de Jaarplannen. Daarbij 

worden ook criteria benoemd, die handvatten kunnen bieden om een keuze te maken of een (nieuwe) 

ontwikkeling of een plan past binnen de betreffende jaarfocus. 

 

2018 – Stabiliseren 

Adullam verstaat onder de focus ‘stabiliseren’ een duidelijk werkwoord. We willen eraan werken om een 

stabiel en professioneel fundament te hebben voor het einddoel. Een stabiel team is een randvoorwaarde 

voor passende ondersteuning. Het werken met en in de samenleving vraagt ook stabiele medewerkers en 

een veilig leef- en werkklimaat. Van verschillende kanten hebben we in het voorbereidend proces het signaal 

meegekregen dat stabiliteit van teams een belangrijk thema is om aan te werken. Dit bevordert immers de 

relatieopbouw en de continuïteit ervan. 
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2019 – Professionaliseren 

In het algemeen zien we dat de zorgvragen bij Adullam in zwaarte toenemen. Het aantal cliënten met 

complexe zorgvragen of gedragsproblematiek neemt toe. Dit is mede een gevolg van de stelselwijziging in 

de zorg: dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven.  

De toenemende zorgzwaarte vraagt om de juiste kennis en kunde: professionele medewerkers en 

ketenpartners. Daarbij moet ook de organisatie erop ingericht zijn dat er veel verschillende zorgvragen zijn. 

Aansluitend hieraan hebben we voor ogen dat we in de begeleiding sturen op deelname in de samenleving. 

Passende ondersteuning te bieden betekent maatwerk. We hebben daarom nog een forse klus voor ogen 

om een professionaliseringslag te maken: we willen een krachtige organisatie zijn zowel in expertise, 

stabiliteit als in randvoorwaarden. Deze klus zien we als een belangrijke toerusting op het hoofddoel dat D.V. 

in 2022 willen hebben bereikt: dat we onze cliënten vanuit een passende ondersteuning laten deelnemen 

aan het gewone leven.  

 

2020 – Extern oriënteren  

We denken in 2020 het punt te hebben bereikt om als organisatie de omslag te maken en te gaan focussen 

op de samenleving. Met extern oriënteren bedoelen we dat we actief werken aan het betrekken van externe 

contacten bij het werk van Adullam en het ontwikkelen van initiatieven. We gaan met onze cliënten ‘buiten 

de deur’ kijken en actief mogelijkheden onderzoeken om met de samenleving passende ondersteuning te 

gaan organiseren. We organiseren pilots in samenwerkingsvormen, waarbij we tegelijk de randvoorwaarden 

in kaart brengen. Ook hoort bij extern oriënteren het bevorderen van de bekendheid van de organisatie en 

het werk van Adullam: Bijbelse, waardenvolle zorg aan mensen met beperkingen en talenten! 

 

2021 – Organiseren 

In 2021 willen we de gestarte externe oriëntatie nog verder in de 

praktijk gaan brengen, de pilots zo mogelijk Adullam-breed 

uitrollen en nieuwe initiatieven starten. We willen ook platforms 

organiseren en onze kennis waar mogelijk delen. We beginnen 

onze strategische eindscores te meten en eraan te werken dat ook 

de cliënten met weinig mogelijkheden voor interactie met de 

samenleving, deelnemen aan een passende activiteit buiten de 

voorziening. 

 

2022 – Kwalificeren 

Het jaar 2022 is het jaar waarin we de ingezette acties verder 

uitwerken en we willen laten zien dat we ons hoofddoel hebben 

behaald. Dit doen we enerzijds met de meetpunten van het 

hoofddoel die hiervoor zijn benoemd en anderzijds door hierover in 

gesprek te zijn met onze stakeholders. In 2022 willen we bereikt 

hebben: 

- dat onze achterban weet dat cliënten van Adullam actief 

zijn ‘in de samenleving’; 

- dat zorgvragers uit onze achterban graag bij Adullam 

komen leren, werken, wonen en logeren;  

- dat extern gezien wordt dat mensen met een beperking ook talenten hebben en een waardevolle 

bijdrage geven aan onze samenleving; 

- dat onze cliënten zich gewaardeerd weten en zich thuis voelen bij Adullam;  

- dat ouders en vertegenwoordigers tevreden zijn over de Bijbelse uitgangspunten in de zorg en 

begeleiding van Adullam.  

- dat ouders en vertegenwoordigers tevreden zijn over de plaats die hun kind inneemt in de 

samenleving.  
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6. Het kader van de Strategische visie 
 

In dit hoofdstuk lichten we kort toe wat het uitgangspunt is voor de Strategische visie. Daarbij kijken we kort 

terug op de vorige strategieperiode en de externe ontwikkelingen  

 

6.1 Terugblik strategieperiode 2012-2017 

 

Wat was het doel 

De titel van de Strategienota voor de periode 2012-2017 was ‘Wortelen, groeien en bloeien’. Dit zag op een 

verdere verdieping van de zorgverlening dat ten doel had de cliënten en de medewerker te laten ‘bloeien’. 

Hierop werden doelstellingen geformuleerd die een groei van de organisatie op het oog had en het 

nadenken over kennis en methodiek: het bewuster omgaan met zorgprogramma’s, passend bij de vraag van 

de cliënt.  

 

Waar staan we nu 

In de afgelopen Strategieperiode zijn de diverse thema’s uitgewerkt. Adullam is in de afgelopen periode met 

25% fors gegroeid en heeft twee nieuwe instellingen mogen openen: Muiderheim in Genemuiden en 

Maasheim in Puttershoek.  

Met diverse vernieuwbouw heeft Adullam in de afgelopen periode een meer gedifferentieerd zorgaanbod 

gekregen en is het woon- en werkklimaat van zowel cliënten als medewerkers op de meeste plaatsen 

verbeterd. De reeds ingezette plannen met betrekking tot verbouw en/of nieuwbouw van voorzieningen 

zullen in de nieuwe strategieperiode een vervolg krijgen. 

 

ASBM 

De grootste verandering in de organisatie is in de afgelopen strategieperiode de ontwikkeling en invoering 

geweest van het Adullam-Schutse-BegeleidingsModel (ASBM). Dit begeleidingsmodel ziet op het ervaren 

van het gewone leven door mensen met een beperking. In 

aansluiting hierop is in 2016 ook de organisatiestructuur 

aangepast. De invoering van dit begeleidingsmodel heeft 

een heel positieve ontvangst gehad bij de begeleiders. 

Het geeft handvatten om passend in te spelen op de 

behoefte van de cliënten. De doorontwikkeling van de 

ASBM-visie zal in de komende strategieperiode worden 

voortgezet. 

 

Startpunt 

Met de hierboven benoemde zaken is in het kort het 

startpunt geschetst van de nieuwe strategieperiode. We zien 

de plannen in deze Strategienota 2018-2022 als het met frisse 

moed doorgaan op de ingeslagen weg. Het sluit aan op de ingezette 

ontwikkelingen binnen de organisatie en op de externe ontwikkelingen. 

 

6.2 Externe ontwikkelingen 

 

Externe ontwikkelingen 

Zonder andere zaken of ontwikkelingen uit te sluiten, noemen we kort de externe ontwikkelingen die invloed 

hebben op mensen met een beperking en op de Adullam-organisatie in de komende strategieperiode. 

 

Politieke ontwikkelingen 
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Er zijn politieke ontwikkelingen die de beschermwaardigheid van mensen met een beperking raken.  

Zo wordt bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen sinds 2017 standaard de NIP-test aangeboden, waarbij 

mogelijke afwijkingen in het ongeboren kind opgespoord kunnen worden. Het percentage van het toepassen 

van abortus bij een positieve uitslag van het Syndroom van Down na deze test is zeer hoog (in Denemarken 

meer dan 90%). Deze ontwikkeling raakt de tolerantie van mensen met een beperking in de maatschappij. 

Adullam ziet zich geroepen om waar mogelijk via publieke opinie de waarde van het leven met een 

beperking te laten zien. 

 

Ontwikkelingen in de samenleving 

De in 2015 ingezette stelselwijziging in de zorg ziet op een verandering dat de zorg minder hospitaliserend 

wordt. Beoogd wordt dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen en met hulp van familie en sociaal netwerk 

de nodige zorg en begeleiding ontvangen.  

Daarnaast is er een ontwikkeling die ziet op een grotere deelname aan de samenleving door mensen met 

een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Met het zogenaamde ‘Social Return on Investment’ (SROI) wil 

de overheid bevorderen dat bedrijven en organisaties actief 

werken aan maatschappelijk ondernemen.  

Met name op deze maatschappelijke ontwikkelingen wil 

Adullam in positieve zin inspelen om mensen met een 

beperking actief te laten deelnemen aan de 

samenleving. 

 

Ontwikkelingen in de gezindte 

In de reformatorische gezindte, waaronder de achterban 

van Adullam zich bevindt, zijn ontwikkelingen zichtbaar 

die wijzen op een verdergaande secularisatie. Daarmee 

bestaat het gevaar van uitholling van de identiteit. Deze 

ontwikkeling heeft invloed op Adullam, doordat Adullam 

afhankelijk is van medewerkers om de identiteit in de 

praktijk uit te dragen. Op het verkrijgen en toerusten van 

medewerkers die met liefde willen werken met mensen met een verstandelijke beperking én de identiteit van 

Adullam van harte delen, wil Adullam in deze Strategieperiode fors investeren. 

 

Ontwikkelingen op toetsing 

Rond toetsing van kwaliteit van zorg is ook veel in ontwikkeling. Zowel de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) als de brancheorganisaties en de zorgkantoren zijn bezig met een herziening van de 

visie op het beoordelen van kwaliteit van zorg en van meetinstrumenten. Met medewerking van 

verschillende partijen is in 2017 door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) een nieuw 

kwaliteitskader ontwikkeld. Dit kwaliteitskader is inmiddels als veldnorm vastgesteld, wat betekent dat dit 

kader voor de gehele gehandicaptenzorg van toepassing is.  

 

Het landelijke Kwaliteitskader is opgesteld vanuit een gedeelde visie: ‘wat is goede zorg voor mensen die 

langdurige zorg en ondersteuning ontvangen’. In het verlengde hiervan bestaat het Kwaliteitskader 

Gehandicaptenzorg uit de volgende kerndoelen: 

 Het kader geeft duidelijkheid naar cliënten: wat mogen zij verwachten van de geboden zorg en 

ondersteuning (hier toegespitst op de Wlz). 

 Het kader zal stimulerend zijn voor de medewerkers die de zorg uitvoeren; het helpt hen bij het 

voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. 

 Het kader is richtinggevend voor ‘sturen op kwaliteit’ door de leiding van de zorgorganisatie: het 

bestuur heeft zicht op kwaliteit, weet wat goed gaat en wat beter moet. 

 In het verlengde hiervan geeft het Kwaliteitskader preciezer aan hoe zorgorganisaties hun zicht op 

kwaliteit omzetten naar externe verantwoording (naar de samenleving, zorgkantoor, IGZ). 
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Adullam ziet in het nieuwe Kwaliteitskader een aansluiting op de ASBM-visie en zal de normen van dit 

kwaliteitskader verweven in het beleid voor de komende jaren. 

 

Ontwikkelingen in bekostiging 

Wat betreft de bekostiging van de zorg heeft het budget op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) het 

meest invloed op Adullam. De bekostiging van de langdurige zorg staat politiek in de belangstelling. Mede 

gezien de formatie van een nieuw kabinet in 2017 zijn de consequenties hiervan voor Adullam nog 

onduidelijk. Adullam stelt als doel dat het externe budget voor de zorg leidend is voor het interne budget. De 

gelden uit fondsenwerving die Adullam jaar op jaar dankbaar ontvangt vanuit de achterban, willen we 

besteden aan de knelpunten in de zorg, identiteitsgebonden projecten of situaties en aan een goede 

huisvesting voor onze cliënten. 

 

7. Nawoord 
 

Adullam voorziet met de beschreven plannen een goede invulling en uitwerking om de zorg en begeleiding 

voort te zetten binnen de kaders van de bedoeling van Adullam: van de missie en visie vanuit de Bijbel, die 

in hoofdstuk 2 zijn verwoord. Ook ziet Adullam deze plannen passend binnen de huidige ontwikkelingen in 

het zorgstelsel, waarbij erop wordt gestuurd om de zorg zo lang mogelijk thuis te organiseren.  

 

Verder ziet Adullam een belangrijke taak voor zich weggelegd om de samenleving te laten zien dat het leven 

van mensen met een beperking een waardevol leven is. Een leven wat, net als ieder leven, is gegeven door 

onze Schepper. Ons leven heeft door ons eigen menselijk ingrijpen de heerlijkheid, zoals de Heere die 

geschapen en bedoeld had, verloren. Afgezien van de zorgen en beperkingen, hebben we oog voor het 

meest wezenlijke van elk mensenleven: dat ieder mens een ziel heeft voor de eeuwigheid en ieder mens 

heeft bekering en verzoening nodig door het geloof in de Heere Jezus Christus.  

 

Bij het presenteren en uitvoeren van de bovenstaande plannen, geldt wel in het bijzonder dat al ons 

voornemen moet worden gezien in het eeuwigheidsperspectief. Daarom sluiten we af met woorden, ontleend 

aan de Bijbel: Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen we deze plannen uitvoeren, in het licht van 

het onderstaande citaat uit Jakobus 4:13-17. 

 

Jakobus 4: 13-17 

“Welaan nu gij die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar 

overbrengen, en koopmanschap drijven en winst doen;  

Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor 

een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil en wij 

leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. 

Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. “ 


