
Identiteit 

Adullam is opgericht om zorgvragers een 

omgeving te bieden waarin de Bijbel het 

uitgangspunt is. Gods Woord is de basis voor 

de zorg- en mensvisie van de organisatie, 

maar ook voor de praktijk van het dagelijks 

handelen. Om hiervoor handvatten te 

bieden zijn diverse (beleids)documenten 

geactualiseerd of nieuw ontwikkeld. Zo 

is onder meer een identiteitspro� el voor 

medewerkers, vrijwilligers en stagiaires 

opgesteld. Ook is de cursus identiteit, die alle 

nieuwe medewerkers volgen, herzien.

Binding met de achterban
Adullam hecht eraan met de kerkelijke 

achterban in gesprek te zijn. Op diverse 

manieren zijn initiatieven ontplooid om de 

binding met de achterban te onderhouden 

en te versterken. Onder meer zijn informa-

tieavonden voor ambtsdragers belegd en 

contacten met kerkenraden geïntensiveerd. 

Voor comités zijn diverse bijeenkomsten 

gehouden. Over en weer zijn deze 

contacten zeer gewaardeerd en als verbin-

dend en hartverwarmend ervaren!

waardenvolle zorg

A. Prins,  Raad van Bestuur

Vanuit de Raad van Advies hebben wij de taak om de identiteit van Adullam te bewaken 

voor onze cliënten. Dat de Heere ons het levende besef zou geven, dat wij dat niet 

kunnen in eigen kracht. De duivel wordt steeds listiger en de wereld wordt steeds 

brutaler. Ons land maakt zich steeds meer op om af te rekenen met haar 

christelijk verleden. Dat betekent dat wij steeds minder ruimte krijgen om 

onze principes uit te dragen in onze zorg voor de medemens met een 

beperking. Mocht de Heere ons de genade geven om de erfenis, die wij 

van Hem gekregen hebben, ook in en door Zijn kracht te bewaren. 

Ds. B. Reinders,  voorzitter Raad van Advies

In 2012 was het 25 jaar geleden dat Veldheim als eerste Adullam-

voorziening startte. Er was nood. Het is een voorrecht dat zorg 

mogelijk is gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking, 

passend bij gezin en kerk, met de Bijbel en de belijdenisge-

schriften als grondslag. 

In de toekomst komen er minder overheidsmid-

delen voor de zorg beschikbaar. De zorg zal steeds 

meer lokaal worden georganiseerd. De gemeente 

krijgt daarbij via de Wmo een grotere 

rol. Dit vraagt andere zorgconcepten, 

waarbij de inzet van vrijwilligers en 

mantelzorgers een ruimere plaats zal 

krijgen. Innovatie is behulpzaam 

bij nieuwe zorgconcepten; innovatie die de 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de 

zorgvrager stimuleert.

In 2012 is binnen Adullam de nieuwe bestuurs-

structuur ingevoerd volgens het Raad van Toezicht-model. Binnen het 

nieuwe model is de rolverhouding tussen de Raad van Toezicht en 

de Raad van Bestuur helder gede� nieerd en heeft deze een gezonde 

scherpte. Tegelijkertijd staan we schouder aan schouder om – onder 

beding van Gods Zegen – de identiteitszorg van Adullam ook in de 

toekomst mogelijk te houden!

Jaarbeeld

Het bestuur van Adullam ligt bij de Raad van 

Bestuur. Het voormalige bestuur houdt toezicht 

op het bestuur. Achter deze twee zinnen ligt 

een cultuuromslag die het voormalige bestuur 

doormaakt. Dat kost tijd en inspanning, zo ervaren 

wij. Een training heeft een bijdrage geleverd aan 

de bewustwording van de toezichthoudende rol. 

De Raad van Toezicht van Adullam moet haar meer 

maatschappelijke taak gestalte geven, ten dienste 

van degenen die zorg en begeleiding ontvangen 

en geven. Wat hoort daarbij? In respect voor 

elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

samenwerken aan één doel: identiteitsgebonden 

zorg. Er is veel in beweging. Wanneer is toezicht-

houden geslaagd? Als in een goede chemie met 

de bestuurder, de organisatie voorzien wordt van 

een toekomstbestendige positionering op dezelfde 

grondslag. Ik las over toezichthouders: ‘Mijn gene-

ratie wordt gedreven door GSM: Geld, Status, Macht’. 

Ik zou willen opmerken: SIDA, Schriftgebonden, 

Integer, Dienstbaar en Afhankelijk 

van de Heere. Dat is onze 

verantwoordelijkheid.

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

Ik zou willen opmerken: SIDA, Schriftgebonden, 

fhankelijk 

van de Heere. Dat is onze 

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



Cliëntveiligheid
Veiligheid is een belangrijk thema in de zorg. 

Een veilige omgeving draagt bij aan het welbe-

vinden van de cliënt en de medewerkers. Er is 

een visie op cliëntveiligheidsbeleid opgesteld. 

De visie geeft weer welke veiligheidsgebieden 

Adullam onderscheidt en welke veiligheids-

doelen daarbij horen. In 2013 volgt een verdere 

implementatie. 

Lichaamsbeweging
Op een tweetal voorzieningen is in 2012 een 

pilot uitgevoerd om extra lichaamsbeweging 

te stimuleren. Doel hiervan is de vitaliteit van 

de cliënten te bevorderen. In 2013 zal het 

stimuleren van extra lichaamsbeweging ook in 

de overige Adullam-voorzieningen nadrukkelijk 

de aandacht krijgen.

Centra voor leren, werken en activiteiten
De dagactiviteitencentra zijn in 2012 duidelijker 

gepositioneerd. De bezoekers hebben de 

actievere naam ‘deelnemer’ gekregen. Door 

externe ontwikkelingen is het noodzakelijk om 

duidelijk naar buiten te blijven uitstralen wat 

we doen. De termen (dag)activiteitencentrum 

en kinderdagcentrum blijven gehandhaafd als 

formele naam. De ondertitel of verduidelijking 

in de tekst luidt: ‘centrum voor leren, werken en 

activiteiten’. In onze brede centra is dát namelijk 

allemaal mogelijk, aangepast op het niveau en 

de mogelijkheden van de deelnemer.

Zorgverlening
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Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft in 2012 vijfmaal overleg 

gevoerd met de Raad van Bestuur en het Managementteam. Er is 

meegedacht over het identiteitspro� el van Adullam. Hierin gaat 

het om een verantwoorde omgang met cliënten en collega’s. De 

cliëntenraad vindt het een goede zaak dat er een duidelijke identi-

teitsgebonden leidraad is.

 

Verder werd kennis genomen van de documenten ‘Kernpunten bij 

het Bijbels onderwijs’ en ‘Hulpmiddelen voor uitleg van Gods Woord’. 

Deze geven kaders en richtlijnen voor Bijbels onderwijs en hulpmid-

delen die daarbij gebruikt kunnen worden. Het zijn waardevolle 

documenten die de instemming hebben van de CCR. De CCR heeft 

eveneens meegedacht over de verschillende huisvestingsplannen. 

In november is CCR-voorzitter de heer D.J. den Boer afgetreden. 

Zijn plaats is ingenomen door de heer H. Beijeman. In de hiermee 

ontstane vacature van secretaris is mevrouw N. Kasper benoemd. 

Met de toetreding van de heer A.J. Doorn uit 

Nieuwe Tonge als lid is de CCR weer voltallig.

Mw. N. Kasper,  secretaris Centrale Cliëntenraad

In 2012 is het 25-jarig bestaan van Veldheim herdacht. Naast dit jubileum 

hebben we ook het 25-jarig jubileum mogen vieren van een collega 

en enkele deelnemers. Deze herdenking kenmerkte zich door gezellig 

samenzijn, terugdenken, heimwee en dankbaarheid. Het is de Heere die 

ons dit heeft gegeven. 

Wim Verhoeks, locatiecoördinator Veldheim

Organisatie

Digitaal kwaliteitshandboek
In 2012 is de� nitief afscheid genomen van de 

papieren kwaliteitshandboeken. Het digitale 

kwaliteitshandboek is op elke werkplek te 

raadplegen en eenvoudig te onderhouden. 

Dit digitale kwaliteitshandboek draagt bij aan 

zorgvuldigheid en eenduidigheid. Iedereen 

werkt vanuit dezelfde – digitale – bron.

Intercollegiale kwaliteitsvisitatie (ICK)
Dit jaar is door middel van een pilot ervaring 

opgedaan met ICK, een aanvullende vorm van 

de interne audit. Het accent bij de ICK ligt op 

kennisuitwisseling, openheid en het elkaar 

waarderen en stimuleren in het verbeterproces 

binnen de totale zorgverlening. Collega’s van 

voorzieningen binnen Adullam brengen bij 

elkaar een bezoek en bevragen elkaar aan de 

hand van een aantal vastgestelde thema’s. In 

2012 stonden de thema’s identiteit, veiligheid, 

plannen en arbeidsmatig werken centraal. 

Door de positieve ervaringen van de pilot 

is besloten om vanaf 2013 het instrument 

organisatiebreed in te zetten.

Elektronisch cliëntendossier (ECD)
In het voorjaar van 2012 is het ECD in gebruik 

genomen voor de cliëntenadministratie. De 

zorgprocessen zijn in het ECD ingericht. Dit 

betreft onder meer het zorgplan, de rappor-

tages, de medicatie, de melding incidenten 

en de vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Aansluitend is het ECD in gebruik genomen op 

een tweetal pilotlocaties. Inmiddels is gestart 

met de uitrol naar de overige voorzieningen, 

die naar verwachting medio 2013 afgerond 

is. Met de invoering van het ECD zijn dit jaar 

belangrijke stappen gezet ter ondersteuning 

van de administratieve en zorgprocessen. 

Hierdoor is een kwaliteitsslag gemaakt in 

uniformering van werkwijzen, zorgplan-

gebruik, informatievoorziening en externe 

verantwoording.



Deskundigheidsbevordering
Adullam ziet het als een belangrijk doel om gericht te investeren 

in deskundigheid van personeel. Daartoe zijn plannen opgezet 

die leiden tot een adequaat toerustingsprogramma voor nieuwe 

medewerkers. Doel is om de Adullam-medewerkers in kortere tijd 

te laten toegroeien naar professionals, die zelfstandig hun functie 

kunnen uitoefenen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn in toenemende mate van belang bij een terugtre-

dende overheid. Adullam heeft meer dan 600 vrijwilligers op haar 

voorzieningen. De ambitie is dat dit aantal meegroeit met de groei 

van de organisatie. We zien bij de start van nieuwe voorzieningen 

de werving van vrijwilligers succesvol verlopen. Belangrijk is daarbij 

een goed vrijwil-

ligersbeleid. In 2012 is 

de werkgroep Vrijwilligers 

gestart om het vrijwilligersbe-

leid te herschrijven. In 2013 zal het 

nieuwe beleid worden vastgesteld. Kent 

u iemand uit uw kennissenkring die vrijwilligerswerk wil 

doen? U kunt hem/haar wijzen op de behoefte die er bij Adullam is. 

Medewerkerstevredenheid
Vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2011 zijn een 

aantal verbeteracties in gang gezet. Elke voorziening heeft zijn 

eigen verbeterplan opgesteld. Medio 2013 worden de opbrengsten 

van dit verbetertraject geëvalueerd.

Huisvesting

Adullam is de afgelopen jaren behoor-

lijk gegroeid, maar heeft vooral voor 

de instellingszorg nog steeds te maken 

met wachtlijsten. Dit vraagt om actie. 

Ondanks de onzekere economische 

tijden werkt Adullam daarom aan 

nieuwe huisvesting voor de cliënten. 

Verder vragen de kwaliteitseisen van 

huisvesting om blijvende vernieuwing. 

De eerste voorzieningen van Adullam 

zijn al zo’n 25 jaar oud. De huidige eisen 

zijn heel anders dan voorheen. Ook 

het Centraal bureau van Adullam is 

niet meer toereikend. Adullam wil deze 

tijden gebruiken om haar huisvesting 

weer op orde te hebben en tegelijk 

� exibiliteit in te bouwen, zodat we 

kunnen meebewegen in de verande-

rende zorgwereld. 

De huisvestingsprojecten waaraan 

Adullam in 2012 heeft gewerkt zijn 

onder meer:

• de planvorming voor de nieuwe 

instelling Muiderheim in 

Genemuiden;

• de nieuwbouw van de woonvoorzie-

ning in Barneveld, die D.V. eind 2013 

in gebruik wordt genomen;

• de planvorming voor de nieuwe 

instelling Zuiderheim te Puttershoek;

• de planvorming voor deelname in 

het bredeschoolproject met het DAC 

Wilgenheim in Alblasserdam;

• de ingebruikname van de kringloop-

winkel als dependance van DAC 

Horstheim in Staphorst;

• de ingebruikname van activiteiten-

boerderijen bij de DAC’s Kroonheim 

en Veldheim;

• de planvorming voor de realisatie van 

een nieuw Centraal bureau.

Personeel

Financiën

Fondsenwerving
De betrokken en meelevende achterban 

van Adullam heeft ook in 2012 voor een fors 

bedrag aan inkomsten gezorgd. Plaatselijk zijn 

er veel verkoopcomités, vrijwilligers en contact-

personen actief voor Adullam. Adullam weet 

dat dit niet vanzelfsprekend is en waardeert 

deze inzet enorm! Om de binding te versterken 

en de comités en vrijwilligers beter van dienst 

te zijn, heeft Adullam in 2012 een medewerker 

communicatie en fondsenwerving benoemd: 

Jan van Velthuizen. Hij is aangewezen als 

contactpersoon en ondersteuner voor alle 

verkoopacties en activiteiten voor Adullam. 

Neem dus gerust contact op: 0342 42 00 12.

Financieel resultaat
In 2012 heeft Adullam � nancieel een heel goed 

jaar gehad. Dit heeft te maken met de acties 

die Adullam heeft ingezet om steeds meer 

in balans te komen met de toegekende 

budgetten en de uitgaven in de zorg. Dit 

is erg belangrijk als voorbereiding op de 

komende bezuinigingen en het nieuwe 

zorglandschap. Daarbij heeft Adullam veel 

aandacht gegeven aan het aanvragen van 

extra zorgtoeslagen voor het verlenen 

van zware zorg. Diverse aanvragen zijn aan 

Adullam toegekend. Verder heeft Adullam in 

2012 eenmalig extra gelden ontvangen van 

de overheid, de zogenaamde Agema-gelden. 

Het is voor Adullam erg belangrijk om in deze 

onzekere tijden een gezonde bedrijfsvoering 

te hebben. We zijn daarom ook dankbaar en 

blij met het resultaat over 2012.



Binnen Adullam functioneren: de over-

koepelende Stichting Adullam voor 

Gehandicaptenzorg, de Stichting Steun 

Adullam en Stichting Zorg Adullam. 

Het IBAN-nummer van Stichting Steun 

Adullam is: NL83 RABO 0337 5866 91 

of NL62 INGB 0004 7855 63.

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

Een uitgebreid jaarverslag van Adullam vindt u 

op www.jaarverslagenzorg.nl.

www.adullamzorg.nl
Adullam staat voor 
kwalitatief goede zorg

Kerngegevens

Instellingen
• Muiderheim (Genemuiden)

• Kroonheim (Uddel)

 De 10 Domeinen

• 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)
en kinderdagcentra (KDC)
• Horstheim (Staphorst)

• Veldheim (Ede)

• Waardheim (Puttershoek)

• Wilgenheim (Alblasserdam)

Uddel

Staphorst

Genemuiden

Lunteren
Ede

Alblasserdam

Puttershoek
Ouddorp

Overzicht voorzieningen

Organisatiestructuur

Cliënten per 31-12 2012 2011
Totaal aantal cliënten 385 380
»  waarvan cliënten woonvoorzieningen 160 159

Personeel per 31-12 2012 2011
Aantal formatieplaatsen 288 264
»  waarvan vast personeel 244 236
Aantal personeelsleden 430 406
»  instroom personeel verslagjaar 75 95
»  uitstroom personeel verslagjaar 51 65
Ziekteverzuim 5,3% 4,9%

Exploitatieresultaat Stichting Zorg Adullam
(x € 1.000,-)

2012 2011

Zorgopbrengsten 17.159 14.551
Overige baten 394 334
Bijdrage vanuit Stichting Steun Adullam 698 695
Totaal opbrengsten 18.251 15.580
Personeelskosten 11.900 11.071
Overige bedrijfskosten 5.129 4.455
Totaal lasten 17.029 15.526
Exploitatieresultaat 1.222 54
Financiële baten en lasten -252 -238
Resultaat 970 -184

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

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI
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