
Het jaar 2011 stond in het teken van een bestuurlijke 

verandering conform de Good Governancegedachte. 

Good Governance staat voor goed besturen. In de zorg 

is daarvoor naar het voorbeeld van de ontwikkelingen 

in het bedrijfsleven een gedragscode ontwikkeld. 

Een bestuur dat zelf uitvoerend werkt en vervolgens 

zichzelf controleert, is niet geloofwaardig. Een bestuur 

dat op de stoel van de directie zit en vervolgens 

de directie ter verantwoording roept, handelt niet 

zuiver. Het is terecht dat er aandacht is voor zuivere 

verhoudingen en voor een duidelijke definiëring van 

bevoegd- en verantwoordelijkheden ten dienste van 

de zorg. Daarom is eind 2011 binnen Adullam gekozen 

voor een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht heeft er wel voor gekozen de 

sollicitatiegesprekken voor nieuw personeel bij te 

wonen en voorzieningbezoeken te blijven afleggen. 

Zij hecht eraan, vanuit het besef dat de identiteit van 

wezenlijke betekenis is voor de organisatie, ‘voeling’ te 

blijven houden met de ‘werkvloer’.  

Adullam heeft in december 2011 

besloten het bestuursmodel om te 

zetten naar het model van Raad van 

Toezicht/Raad van Bestuur. Dit nieuwe 

bestuursmodel is vastgelegd in de 

statuten van Adullam. Bij de wijzi-

ging van het bestuursmodel zijn alle 

adviesorganen van Adullam betrokken. 

Allen hebben een positief advies op de 

wijziging uitgebracht. 

Raad van Toezicht en Raad van 

Bestuur

In het nieuwe bestuursmodel is de 

Raad van Beheer omgevormd naar 

de Raad van Toezicht. De Raad van 

Toezicht heeft tot taak toezicht te 

houden op het bestuur (de Raad 

van Bestuur). De Raad van Toezicht 

staat de Raad van Bestuur met raad 

terzijde. Gezien de omvang van de 

Adullam-organisatie is besloten om de 

Raad van Bestuur te laten bestaan uit 

één persoon: dhr. A. Prins, voorheen 

algemeen directeur.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft negen 

leden, waarvan er zes lid zijn van de 

OGGiN en drie van de HHK. De GGiNb.v. 

blijft voluit tot de achterban van 

Adullam behoren, maar heeft gezien de 

omvang van het kerkverband nu alleen 

een zetel in de Raad van Advies. 

Raad van Advies

De Raad van Advies behartigt de 

belangen van de achterban en van 

de cliënten en heeft een signalerende 

functie op het vlak van identiteit. 

Zij houdt in het nieuwe model haar 

signalerende en adviserende functie. 

Dit komt de borging van de identiteit 

van Adullam ten goede. 

drs. P.A. Zevenbergen, 
voorzitter raad van toezicht

waardenvolle zorg

Jaarbeeld

Wijziging bestuursmodel

Met dit Jaarbeeld over 2011 krijgt u een kijkje achter de 

schermen van de Adullam-organisatie, om u een indruk te geven waar 

we de afgelopen tijd zoal aan hebben gewerkt.

In 2011 is de nieuwe strategienota 2012-2016 vastgesteld. De strategie-

nota heeft de titel meegekregen ‘wortelen, groeien en bloeien’. Wortels 

hebben in de natuur een belangrijke functie. Wortels 

halen voeding en water uit de grond, maar geven 

ook stevigheid aan een boom, zodat zij de stormen 

kan weerstaan. Wortels zijn nodig om te kunnen 

groeien en bloeien!

Het is niet om het even in welke grond 

een boom staat en waar de wortels hun 

sappen uit trekken. Zo is het ook met 

een organisatie. Worden de sappen getrokken 

uit het veranderlijke van deze wereld of uit het 

eeuwige en onveranderlijke Woord van God. 

Waar zijn we in geworteld?

Uiteindelijk gaat het om het ‘bloeien’ van onze zorgvragers, om 

hun welzijn. Bovenal om hun geestelijk welzijn. De Heere Jezus zelf zei: 

‘Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt 

schade zijner ziel?’ 

Dat de Heere het werk van Adullam zou willen 

zegenen tot eer van Zijn grote Naam, tot hulp 

aan onze naaste en tot zaligheid van zondaren.

A. Prins,  raad van bestuur



De specifieke identiteit van Adullam wordt 

bepaald door de normen en waarden zoals die 

vanuit de Bijbel, Gods Woord, tot ons komen. 

Naast aandacht voor mogelijkheden en het 

ontplooien van talenten, wordt binnen de 

voorzieningen dagelijks invulling gegeven aan 

deze identiteit.

Bewaar het pand u toebetrouwd
Om in deze veranderende wereld nadrukkelijk aandacht te 

geven aan identiteit is, in samenwerking met De Schutse, 

binnen Adullam een werkgroep actief. Deze werkgroep heeft 

in 2011 de notitie opgesteld: ‘Bewaar het pand u toebetrouwd’. 

In uitwerking op deze beleidsnotitie zijn er zaken ter hand 

genomen als het herzien van de identiteitscursus en het herzien 

van documenten als de mens- en zorgvisie van Adullam. 

Werken bij Adullam
Binnen Adullam zijn er veel verschillende functies. Vorig jaar is het 

nieuwe functiegebouw ingevoerd. Hiermee is er meer onder-

scheid gebracht in de functies en bijbehorende taken. Ook zijn er 

nieuwe hbo-functies gecreëerd in de zorg: de senior begeleiders. 

Goed gekwalificeerd personeel is voor Adullam erg belangrijk. 

Adullam investeert daarom in kennis en opleiding van haar mede-

werkers. Ook is er een werkgroep gestart die werkt aan de verdere 

professionalisering van medewerkers. Om uitdaging te houden 

in functies biedt Adullam haar medewerkers o.a. de mogelijkheid 

deel te nemen in werkgroepen, om zo betrokken te zijn bij de 

beleidsvoorbereiding.

Uw rol bij het werven van medewerkers
De medewerkers van Adullam spelen een grote rol in het borgen 

en uitdragen 

van de iden-

titeit in de zorg. 

In de werving van 

personeel wordt hier dan 

ook nadrukkelijk aandacht aan 

gegeven. Om voldoende professionele 

medewerkers aan te trekken hebben we ook 

uw hulp nodig. Adullam benoemd bij voorkeur medewerkers die 

behoren tot de directe achterban. Vooral voor de leidinggevende 

functies is het soms moeilijk de juiste mensen te vinden. U kunt 

Adullam ook steunen door het stimuleren van familie, kennissen 

of gemeenteleden om bij Adullam te werken. Adullam wordt 

ervaren als een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever. Het 

actuele vacatureaanbod vindt u op www.werkenbijadullam.nl. 

Vanaf 2007 is er binnen Adullam een centrale cliëntenraad 

(CCR). De CCR bestaat uit negen personen. Allen 

vertegenwoordigers van cliënten.  In goed overleg met 

de Raad van Bestuur en het MT krijgen het welzijn en de 

belangen van de cliënten hierdoor extra aandacht. 

De doelstellingen van de CCR luiden: 

•	 Een	bijdrage	leveren	aan	het	bevorderen	van	de	kwaliteit	

van de zorg.

•	 De	gemeenschappelijke	belangen	van	de	cliënten	

behartigen. 

De grondslag en doelstellingen van Adullam zijn hierbij 

leidend. 

De leden van de CCR worden intensief betrokken bij de 

beleidsvorming van Adullam. In 2011 heeft de CCR vijfmaal 

overleg gevoerd met de directie en het MT, waarbij de CCR 

advies uitbrengt op beleidsdocumenten die het cliëntbelang 

raken.

Bij de voorbereiding op de strategienota heeft de CCR ook 

een aantal speerpunten meegegeven, zoals de uitvoering 

van het beleid ‘ouderwordende cliënt’ en het benoemen van 

voldoende kundig (verplegend) personeel. Vervolgens is het 

concept besproken met de CCR, waarbij de CCR een positief 

advies heeft uitgebracht. 

Ook het beleidsdocument over cliëntperspectief is in 2011 

aan de orde gekomen. De CCR heeft het beleidsdocument 

als gedegen beoordeeld en kan zich volledig vinden in de 

uitgewerkte visie, de aanbevelingen en de implementatie 

van het geheel.

De adviezen van de CCR worden door de Raad van Bestuur 

en het MT als waardevol beschouwd en in de besluitvorming 

meegenomen. De CCR ervaart Adullam als een aantrekkelijke 

organisatie waar cliënten zich geborgen weten en waar 

medewerkers zich inzetten voor hun welbevinden. 

Onze bede is dat de Heere ook in de 

toekomst Zijn zegen over dit werk wil 

blijven geven. 

D.J. den Boer,  voorzitter centrale cliëntenraad

Centrale cliëntenraad

Nieuwe strategienota
Adullam heeft een strategienota opgesteld 

voor de periode 2012-2016 onder het thema 

‘wortelen, groeien en bloeien’. Wortelen van 

de identiteit in een veranderende omgeving, 

wortelen en verankeren van de kernwaarden 

en beleidsinitiatieven; groeien in het 

zorgaanbod van Adullam in de drie regio’s; 

bloeien in het welzijn van de cliënten, de 

betrokkenheid van een ieder binnen de 

organisatie en allen die zich bij Adullam 

betrokken weten.

Verder wil Adullam de komende strategie-

periode o.a. accent leggen op de kwaliteit 

en de veiligheid van de zorgverlening, 

goede huisvesting en het inspelen op de 

veranderende externe omgeving, zoals de 

overheveling van de functie begeleiding 

naar de Wmo. 

De strategienota is het product van samen-

werking binnen de Adullam-organisatie. 

Vanuit alle geledingen is intensief meege-

dacht en inbreng geleverd.

ICT-beleid
Adullam heeft in 2011 haar ICT-infrastructuur 

geheel vernieuwd. De structuur was erg 

verouderd. Alle medewerkers hebben nu 

een eigen profiel en er zijn voldoende pc’s 

beschikbaar. Verder is een keus gemaakt 

voor Care4, het nieuwe elektronisch 

cliëntendossier (ECD), waarin alle cliëntge-

gevens verwerkt en beheerd worden. Deze 

verbeteringen worden als prettig ervaren. 

Adullam denkt met deze investeringen in de 

toekomst ook efficiënter te kunnen werken.

Kwaliteit
In 2011 is aan Adullam een vernieuwd 

HKZ-certificaat uitgereikt. Adullam voldoet 

hiermee aan de actuele kwaliteitsnormen. 

Verder is er meer aandacht gegeven aan de 

algemene veiligheid binnen de organisatie.

Nieuwe huisstijl
Inmiddels is de nieuwe huisstijl van Adullam 

geïmplementeerd. Door de beperkte 

bezetting en kostenbeheersing is de huis-

stijl gefaseerd ingevoerd. We hebben veel 

positieve reacties op het nieuwe logo en de 

huisstijl ontvangen. 

Organisatie

Huisvesting

In 2011 is de strategische huisvestingsvisie van Adullam 

vastgesteld. Huisvesting moet flexibel van opzet zijn en 

cliënten moeten de beschikking kunnen hebben over 

voldoende eigen leef- en woonruimte. Voor alle regio’s 

wil Adullam een gelijk en compleet zorgaanbod bieden, 

te weten instellingszorg, woonvoorzieningen, (kinder)

dagactiviteitencentra en logeeropvang.

Nieuwbouwplannen
Vanwege wachtlijsten voorziet de huisvestingsvisie 

in een aanzienlijke groei. De voorbereidingen voor 

de diverse nieuwbouwprojecten zijn in volle gang. 

Vooruitlopend op de nieuwbouwplannen in regio 

Noordoost kon in 2011 de instelling Muiderheim met 

16 bewoners starten in een tijdelijke voorziening te 

Genemuiden. 

Risico’s
Adullam heeft te maken met een terugtredende 

overheid. De bekostiging van de bouwplannen wordt 

begrensd en de risico’s voor een sluitende vastgoed-

exploitatie komen steeds meer bij de zorgaanbieders 

te liggen. Binnen die veranderende omgeving wil 

Adullam de mogelijkheden die er zijn aangrijpen om 

de gewenste uitbreidingen, eventueel gefaseerd, te 

realiseren. Adullam bereidt zich hiermee zoveel moge-

lijk voor op afnemende bekostiging. Hierdoor is het 

mogelijk om ook in de toekomst identiteitsgebonden 

zorg te blijven bieden.

Nieuw beleid
Adullam heeft in 2011 beleidsmatig gewerkt aan 

diverse zaken. Om de ervaring van de werkvloer 

mee te nemen in beleidsdocumenten wordt 

binnen Adullam veel gewerkt met werkgroepen. 

In 2011 zijn de beleidsdocumenten ‘cliëntperspec-

tief’ en ‘ouderwordende cliënt’ geïmplementeerd. 

In het document cliëntperspectief is uitgewerkt hoe zeggenschap van 

cliënten zo goed mogelijk gestalte kan krijgen in overeenstemming 

met Gods Woord. Ten aanzien van de ouderwordende cliënt heeft 

Adullam beleid opgesteld om onze zorgverlening beter toe te rusten 

op deze veranderende zorgvraag.

Nieuw IZAP
Om de kwaliteit van de zorg en begeleiding beter te borgen, is er 

een nieuw individueel zorg- en activiteitenplan (IZAP) ontwikkeld. Dit 

nieuwe IZAP is gebaseerd op het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

Per onderwerp wordt o.a. aandacht gegeven aan identiteitsaspecten.

Identiteit Zorgverlening
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Personeel

Als Raad van Advies voelen we ons 

verbonden aan de stichting Adullam. 

We zijn als een tussenschakel tussen 

kerk, achterban en zorgverlening. 

Zoals in een ketting is elke schakel 

even hard nodig, maar hebben deze 

niet altijd dezelfde functie. Wij proberen vanuit Gods 

Woord de identiteit in de stichting mede te bewaken. 

G. Schalk,  vicevoorzitter raad van advies

Door te werken met het nieuwe IZAP krijg 

je helder en inzichtelijk welke plannen er 

zijn, aan welke doelen we werken en wat 

we doen voor (en met) de cliënten om hun 

welzijn positief te beïnvloeden.

Liesbeth Kievit,  locatiecoördinator 

Financiën

Fondsenwerving
Adullam is voor een deel van haar activiteiten afhankelijk van 

bijdragen vanuit de achterban. In 2011 is binnen de steunstichting 

het prachtige bedrag ontvangen van € 1.101.000. Daarnaast is vanuit 

nalatenschappen € 550.000 toegekend aan de moederstichting. 

Een belangrijk deel van deze gelden is besteed aan de inzet van de 

zorgconsulenten, werkgroepen (identiteit, herziening zorgplan, e.a.), 

de zorgkosten voor gemoedsbezwaarden, intensieve zorgvragen en 

aan de aanloopkosten van nieuwe voorzieningen. Deze bijdragen 

worden bijzonder gewaardeerd en tonen de betrokkenheid van de 

achterban bij het werk voor onze cliënten. Adullam realiseert zich 

dat dat niet vanzelfsprekend is. In 2011 zijn er plannen in gang gezet 

om de verbondenheid met de achterban te verstevigen. Onder 

andere de werkgroep Fondsenwerving en de nieuwe medewerker 

communicatie en fondsenwerving zullen vaker in contact treden met 

de plaatselijke verkoopcomités. 

Financieel resultaat
Mede dankzij de hoge bijdragen vanuit de achterban is over 2011 

voor het geheel van de organisatie een positief resultaat behaald en 

kon vanuit de opbrengsten fondsenwerving een aanzienlijk bedrag 

van € 695.000 toegekend worden aan de zorgexploitatie. 

Ondanks deze bijdrage is met name de eerste helft van 2011 op 

de zorgexploitatie nog een beperkt verlies geleden. In overleg met 

leidinggevenden zijn acties in gang gezet om de uitgaven beter te 

beheersen. Het organisatie-breed meedenken in de ontwikkeling 

van de financiën wordt als positief ervaren. Het is nodig om in de 

toekomst een kwalitatief en duurzaam zorgaanbod te blijven bieden.



Binnen Adullam functioneren naast de 

overkoepelende Stichting Adullam voor 

Gehandicaptenzorg, de Stichting Steun 

Adullam en Stichting Zorg Adullam. Het reke-

ningnummer van Stichting Steun Adullam is: 

Rabobank 3375.86.691, ING 4785563 (giro).

Een uitgebreid jaarverslag 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)

ds. D. Heemskerk, Genemuiden (vicevoorzitter)

ds. Tj. de Jong, Staphorst (secretaris)

E. Evink, Oosterwolde

J. de Graaf, Puttershoek

J.A. Liefaard, Waddinxveen

dr. J.P. Ottervanger, ‘t Harde

drs. P.H.D. van Ree, Lunteren 

ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk

Raad van Advies
ds. B. Reinders, Staphorst (voorzitter)

G. Schalk, Lienden (vicevoorzitter)

A. van de Breevaart, Ouddorp

S.N. Burggraaf, Krimpen a/d IJssel

drs. C. van Haaften, Odijk

H. Huls, Staphorst

mr. J.A. Mulder, Woudenberg

J. Nouwen, Tholen

H.D. Slagman, Rijssen

drs. C. van Stam, Oud-Beijerland

L.A. Wijnmaalen, Vianen

Voor zorgtoeleiding en informatie:
Centraal bureau

Wilhelminastraat 8-10, Barneveld

Postbus 19, 3770 AA Barneveld

T 0342 42 00 12

info@adullamzorg.nl

www.adullamzorg.nl
Adullam staat voor 
kwalitatief goede zorg

Kerngegevens

Instellingen
•	 Muiderheim	(Genemuiden)

•	 Kroonheim	(Uddel)

•	 Zuiderheim	(Puttershoek)

Woonvoorzieningen
•	 Schoonsterheim	(Staphorst)

•	 Lindenheim	(Staphorst)

•	 Maanderheim	(Ede)

•	 Borchheim	(Ede)

•	 Veluweheim	(Lunteren)

•	 Molenheim	(Alblasserdam)

•	 Polderheim	(Alblasserdam)

 

Logeerhuizen
•	 De	Lindenhof	(Staphorst)

•	 De	Mantelienge	(Ouddorp)

Dagactiviteitencentra (DAC’s)
met activiteitencentra en kinderdagcentra

•	 Horstheim	(Staphorst)

•	 Veldheim	(Ede)

•	 Waardheim	(Puttershoek)

•	 Wilgenheim	(Alblasserdam)

Zorgtoeleiding en ondersteunende 
diensten
Centraal bureau (Barneveld)

Uddel

Staphorst

Genemuiden

Lunteren
Ede

Alblasserdam

Puttershoek
Ouddorp

Overzicht voorzieningen

Organisatiestructuur

Cliënten per 31-12 2011 2010
Totaal aantal cliënten 380 360
»  waarvan cliënten woonvoorzieningen 159 143

Personeel per 31-12 2011 2010
Aantal formatieplaatsen 264 241
»  waarvan vast personeel 236 218
Aantal personeelsleden 406 376
»  instroom personeel verslagjaar 95 107
»  uitstroom personeel verslagjaar 65 62
Ziekteverzuim 4,9% 4,7%

Exploitatieresultaat 2011
(x  € 1.000,-)

Stichting Steun 
Adullam

Stichting Zorg 
Adullam

Zorgopbrengsten 0 14551
Fondsenwerving 1101 33
Overige baten 41 301
Bijdrage Zorgverlening 0 695
Totaal opbrengsten 1142 15580
Personeelskosten 0 11071
Overige bedrijfskosten 121 4455
Bijdrage zorgverlening 695 0
Totaal lasten 816 15526
Exploitatieresultaat 326 54
Financiële baten en lasten 22 - 238
Resultaat 348 - 184

Financieel 2011 2010
Kosten fondsenwerving steunstichting 5,2% 5,8%

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

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI
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Onze kernwaarden

Identiteit
De identiteit vormt de basis en het bestaansrecht van 

Adullam. Door de identiteit te verweven in het werk 

van alledag en daarnaast toerusting te bieden, wil 

Adullam deze identiteit borgen.

Verbondenheid
Adullam kent een grote betrokkenheid vanuit de 

achterban. Daarnaast zetten veel vrijwilligers zich in 

voor de stichting. Adullam wil de binding met de 

achterban vasthouden en waar mogelijk versterken. 

Openheid
In de uitvoering van het werk wil Adullam helder en 

open zijn naar alle betrokkenen. Binnen de organisatie 

zijn we aanspreekbaar op zaken die wel of juist niet 

goed gaan.

Servicegerichtheid
Adullam wil goed bereikbaar zijn en iedereen op 

een nette en vriendelijke manier te woord staan. We 

houden rekening met wensen van onze zorgvragers.

Professionaliteit
Adullam staat voor het verlenen van professionele 

zorg. Daarom investeren wij in kennis en opleiding van 

onze medewerkers. 

Duurzaamheid
Adullam ziet duurzaamheid als kernwaarde in het 

licht van het langdurige karakter van de zorgverlening 

voor haar zorgvragers. Daarnaast 

gaan we verantwoord 

en efficiënt om met 

schaarse middelen, 

zoals energie.


