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Maand 

Aantal melding incidenten in 2018 

1. Zorgproces 
 

In 2018 zijn er een aantal projecten geweest die een grote rol gespeeld hebben voor het 

zorgproces. Hiervan worden enkele projecten toegelicht: 

 

Vertrouwenspersoon: 

Er kunnen situaties zijn dat  de relatie tussen een 

begeleider en een bewoner, deelnemer of logé 

minder goed verloopt. In 2018 is hierom bij 

Adullam een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Deze vertrouwenspersoon kan altijd door jou of 

je familie benaderd worden, wanneer daar 

behoefte aan is. Hierdoor hopen we de onvrede 

weg te kunnen nemen en de relatie te herstellen. 

 

Bijbels onderwijs: 

Adullam heeft in 2018 een eigen methode ontwikkeld voor Bijbels onderwijs. Met deze 

methode kan er worden aangesloten bij het kennisniveau van de bewoners, deelnemers, 

en logés. Dagelijks kan er zo samen worden gelezen en gezongen. Dit geeft houvast en 

zorgt voor binding met de identiteit.  

 

Aantrekkelijk werkgever:  

Het werven van nieuwe medewerkers en behouden van bestaande medewerkers is erg 

belangrijk. Daarom geeft Adullam veel geld uit aan het opleiden van medewerkers. 

Medewerkers waarderen het werken bij Adullam over het algemeen positief en 

veranderen bijna nooit van baan vanuit ontevredenheid. 

 

Zorgveiligheid:  

Veiligheid is heel belangrijk. Daarom zal veiligheid op locaties beter in de gaten worden 

gehouden. In 2018 zijn  

aandachtsfunctionarissen 

aangesteld die dit zullen doen. 

Daarnaast worden de meldingen 

van incidenten geanalyseerd en 

als dat nodig is onderzocht.  

 

 

2. Ervaringen van cliënten 
 

Verdeeld over het jaar 2017 en 2018 heeft het cliëntervaringsonderzoek plaatsgevonden. 

Bij een nee-antwoord is de score -100 en bij een ja-antwoord is de score 100. Hieronder 

worden  een aantal belangrijke resultaten gemiddeld weergegeven: 

 

71% van de uitgenodigde familie 

heeft de vragenlijst ingevuld en 

ook 62% van de uitgenodigde 

cliënten heeft meegedaan aan 

het onderzoek.  

 

Zeggenschap: Het zelf  maken 

van keuzes door cliënten blijkt 

een aandachtspunt. Soms is de vraag wat de cliënt zelf mag en kan beslissen. De 

vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris zijn hierin al verbeteringen.   

 

Welzijn: Cliënten geven aan dat ze zich veilig en thuis voelen bij Adullam. Een groot deel 

vindt dat ze zichzelf kunnen zijn. Vanuit het begeleidingsmodel ASBM wordt er 

aangesloten bij de behoefte van de cliënt. Een aandachtspunt is de veiligheid tijdens de 

dagactiviteiten. 

 

Relatie met begeleider: Cliënten hebben een hoge waardering voor de begeleiders als het 

gaat om nakomen van gemaakte afspraken. Er wordt gewerkt vanuit de ASBM-visie en dat 

uit zich in vertrouwelijke relaties. Het aangaan van een goede relatie begint met luisteren 

naar elkaar en samen over moeilijke dingen kunnen 

praten. Een aandachtspunt kan zijn dat begeleiders meer 

kunnen helpen 

om met geld 

om te gaan.  

 

 



3. Medewerkers 
 

Bij Adullam werken zo ongeveer 500 medewerkers. De 

meeste van deze medewerkers zijn vrouwen, zoals 

hiernaast in de verdeling te zien is. Naast deze 

medewerkers zijn er bij  Adullam ook bijna 1000 

vrijwilligers die op allerlei manieren helpen met de zorg en 

dienstverlening.  

 

Binnen de teams wordt er jaarlijks een teamreflectie gehouden. 

Bij een teamreflectie kijkt het team zelf naar hun eigen 

kwaliteiten en verbeterpunten. 90% van de teams heeft in 2018 meegedaan aan de 

reflectie. 

 

Zeggenschap: De teams zeggen gemiddeld dat zeggenschap sterk is. 

Er wordt aangegeven dat het soms lastig is of de cliënt zelf 

dingen mag beslissen of dat de ouders of vertegenwoordigers 

beslissingen moeten nemen voor de cliënt. 

 

Welzijn: De waardering voor welzijn is gemiddeld zeer sterk. 

Teams geven aan dat er vanuit de behoefte van de cliënt wordt 

gedacht en dat er ook steeds meer buiten de deur gewerkt 

wordt. Deelname aan activiteiten in de buurt zorgt voor meer 

sociale contacten. Dit draagt allemaal bij aan een groter welzijn. 

 

Relatie met de begeleider: Dit wordt binnen de teams gemiddeld sterk gewaardeerd. Er 

wordt vooral gezorgd voor stabiele 

teams,  wat zo nu en dan als lastig wordt 

ervaren. Dit komt doordat er veel 

personeel weg gaat en er weer nieuwe 

medewerkers voor in de plaats komen. 

Het inzetten van uitzendkrachten is 

een aandachtspunt wat ook invloed 

heeft op een juiste relatie met de 

begeleider. 

4. Visitatie 
 

Ieder jaar worden de uitkomsten van het kwaliteitsrapport gepresenteerd. Deze keer was 

de presentatie, die ook wel de interne visitatie genoemd wordt,  bij de locatie Veldheim in 

Ede. Hierbij waren leden van de Ondernemingsraad (OR), Centrale Cliëntenraad (CCR) en 

de Raad van Toezicht (RvT) aanwezig. Ook waren er deelnemers, begeleiders en 

familieleden uitgenodigd.  

 

Samen zijn we in gesprek gegaan aan de hand van drie onderwerpen: ‘Zorg en Identiteit’, 

‘Professionele zorg’ en ‘Zorg in de samenleving’. Ook was er een rondleiding op de locatie 

Veldheim die georganiseerd was door deelnemers. Vanuit deze gesprekken kwamen 

complimenten en verbeterpunten naar voren voor Adullam. 

 

Resultaten waren dat er werd gezegd dat vooral de gezamenlijke ontmoeting en het 

ASBM begeleidingsmodel dat  nu gebruikt wordt erg sterk is. Er werd ook gezegd dat het 

werken met vrijwilligers nog aandacht vraagt. Omdat er soms personeel nodig is, wordt er 

veel gewerkt met uitzendkrachten. Dit vraagt ook de aandacht, omdat zij niet altijd 

helemaal achter de identiteit van Adullam staan. 

 

Kort samengevat zijn een aantal verbeterpunten voor Adullam: 

- Vrijwilligers beter inwerken 

- Deelnemers buiten de deur laten werken, maar wel met kleine stapjes 

- Beter samenwerken met familieleden van cliënten 

- Medewerkers binnen Adullam met de identiteit binden en vasthouden 

 

Met het opstellen van het kwaliteitsrapport over 2018 zijn deze verbeterpunten onder de 

aandacht gekomen en hier kunnen we in 2019 mee aan de 

slag. Zo hopen we de kwaliteit van de 

zorgverlening nog verder te 

verbeteren! 
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