
2021 was opnieuw een jaar waarin de coronapandemie grote invloed heeft 
gehad op het welzijn en de veiligheid van onze zorgvragers. Echter niet 
alleen op onze zorgvragers, maar ook op die van onze medewerkers. Het was 
een jaar vol uitdagingen en ook van spanning en verdriet. 

Maar dagelijks mocht op onze locaties de Bijbel open gaan 
en regelmatig mag er met elkaar gezongen worden van 
Gods gunst en hulp, ook wanneer zorgen, verdriet en rouw 
ons leven treffen. Juist dan biedt samen zingen troost.

Raad van Bestuur 
Zo ik niet had geloofd dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer,
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’. 

Het jaar 
2021

Bram Prins, Raad van Bestuur

Onze missie

‘Adullam wil op principiële en professionele wijze 
identiteitsgebonden, kwalitatief goed 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.’

Onze visie 

Vanuit deze missie is er een strategische visie geformuleerd, 
namelijk: ‘Adullam laat vanuit een Bijbelse levensovertuiging 
mensen deelnemen aan het gewone leven door, met de 
samenleving, passende ondersteuning te organiseren.’ Dit 
strategische doel ligt verankerd in de drie merkwaarden:

Bijbels, samen en passend.

Christelijke waarden

Christelijke waarden staan onder druk. Thomas Watson citeert 
in zijn boek “Portret van een Godvrezende” de Griekse filosoof 
Plato: “Tevergeefs verwacht diegene een oogst die nalatig is 
geweest in het zaaien”.
Ook het jaar 2021 is een zaai-jaar geweest. En dat was niet 
altijd gemakkelijk. De stormachtige wind die een jaar eerder 
opstak, duurde voort. Er was bij tijden veel verdriet op de 
diverse locaties van Adullam. In dit jaar werd zorg in eeuwig-
heidsperspectief intensief beleefd. 

Onze verantwoordelijkheid naar de zorgvragers stemt tot 
bezinning in een tijd waarin maakbaarheid en zelfontplooiing 
sleutelbegrippen zijn. Keuzes dienen gemaakt te worden 
binnen Bijbelse normen. Over hoe dit vorm moet krijgen naar 
de zorgvragers, is in dit jaar binnen de Adullam organisatie 
intensief nagedacht. In dit verschiet ligt een hoge roeping: 
God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. En er 
is genade voor zondaren. Dat maakt 
afhankelijk, maar is tegelijkertijd een 
waardevolle oogst.

Drs. R. Van Beijnum
voorzitter Raad van Toezicht 

Raad van Toezicht

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is te  
vinden op www.adullamzorg.nl/raadvantoezicht

http://www.adullamzorg.nl/raadvantoezicht


Middelen en financiën
Dankbaar voor trouwe achterban
Onze verwachting zijn voor 2021 weer ruimschoots overschreden. In 2021 
hebben we ruim € 1.4200.000 aan giften (exclusief nalatenschappen) 
ontvangen. Het doet ons goed om te merken dat er zoveel betrokkenheid 
en steun geboden wordt aan hen die begeleiding en zorg vanuit  
een herkenbare, Bijbels overtuigen en levenswijze mogen ontvangen  
bij Adullam. 

Financieel gezien was stond 2021 ook veel in het teken van corona en 
de gevolgen daarvan. Dankzij de maatregelen vanuit de overheid, is het 
resultaat van Adullam exclusief incidentele posten ongeveer gelijk aan de 
begroting. Iets waar we dankbaar voor mogen zijn. 

Verbinden organiseren
De ASBM-visie is niet alleen leidend in de begeleiding van 
de cliënt, maar ook in de inrichting van de organisatie en de 
invulling van leiderschap. Adullam heeft orthopedagogen altijd 
ingehuurd, waardoor inhoudelijke aansturing beperkt mogelijk 
was. In 2021 is daarom besloten om orthopedagogen in eigen 
dienst te nemen. Een belangrijke stap die bijdraagt aan de 
vitaliteit van de organisatie en de onderliggende teams! 

Bouwen aan vitale teams 
Het binden en boeien van medewerkers is een belangrijk 
speerpunt voor HR. Er is binnen Adullam veel ruimte voor scho-
ling en begeleiding in het ontwikkelproces van de medewer-
kers. Er is inmiddels ook een digitale leeromgeving beschikbaar, 
waardoor medewerkers op hun eigen moment een e-learning 
kunnen volgen. 

Om de instroom van nieuwe medewerkers in de regio Zuid-
Holland Zuid te bevorderen is er gewerkt aan meer ‘gastvrijheid’ 
binnen teams, zodat elk team meer open staat voor snuffel-
stages en meeloopdiensten van potentiële kandidaten. Deze 
gastvrijheid en een actief wervingsprogramma hebben er aan 
bijgedragen dat begin 2022 gestart is met een maatwerkop-
leiding Maatschappelijke Zorg, die in samenwerking met het 
Hoornbeeck College in Amersfoort is ontwikkeld. Een mooi 
perspectief voor de toekomst! 

Personeel per 31-12 2021 2020

Aantal formatie plaatsen 378 354

>> waarvan vast personeel (in fte) 377 357

Aantal personeelsleden 614 614

>> instroom verslagjaar 135 168

>> uitstroom verslagjaar 82 120

Ziekteverzuim 6,3% 4,6%

Vitaal en geïnspireerd

Exploitatieresultaat Stichting Zorg 
Adullam (x € 1.000)

 2021  2020 

Zorgopbrengsten 28.930 27.677

Overige baten 1.572 1.879

Bijdragen vanuit gelieerde stichtingen 1.146 931

Totaal opbrengsten 31.648 30.505

Personeelskosten 23.048 21.849

Overige bedrijfskosten 8.788 8.075

Totaal lasten 31.836 29.924

Bedrijfsresultaat -188 581

Financiële baten en lasten -489 -466

Resultaat boekjaar -677 115



Waardenvolle zorg
Onze zorgvisie is nader uitgewerkt naar ASBM (Adullam-
Schutse-BegeleidingsModel). Wij willen graag dat elke 
zorgvrager het ‘gewone leven ervaart’. Wij geven daar invulling 
aan op basis van de gedeelde waarden. De behoeften van de 
mens staan niet op zichzelf maar zijn ingebed in de gedeelde 
waarden vanuit Gods Woord. Deze waarden zijn de leidraad 
voor onze begeleiding en behandeling. 

‘Kwaliteit betekent dat we het goed doen als niemand kijkt’, een uitspraak van Henry Ford 
jaren geleden. In aansluiting hierop zeggen we bei Adullam: ‘kwaliteit is niet wat we doen, 
maar wie we zien.’ In het kwaliteitsrapport geven wij u een inkijkje in de manier waarop 
Adullam haar zorg biedt aan haar cliënten: professioneel en identiteitsgebonden. Het 
kwaliteitsrapport is te vinden op www.adullamzorg.nl/kwaliteitsrapport. 

Bijbels onderwijs 
Eind 2021 is het een jaar geleden dat de eigen methode voor 
Bijbels onderwijs ‘Door Woord en Geest’ is afgerond. De methode 
telt 3 jaargangen en maar dan 2000 lessen die aansluiten bij de 
verschillende cliëntniveaus en onze identiteit. Er is inmiddels 
ook een e-learning beschikbaar waarin begeleiders handvatten 
aangereikt krijgen hoe de methode het best kan worden gebruikt. 
Belangrijk aspect is het houden aan een vaste structuur, dat geeft 
herkenning en houvast. Inmiddels zijn er twee collega-organisatie 
die enthousiast zijn over de methode en besloten hebben deze 
ook te gaan gebruiken. 

Professioneel & identiteitsgebonden

Huisvesting 
Nieuwbouw Eliëzerhof
De huidige locatie van de activiteitencentrum de Elëzerhof in 
Nunspeet is te klein geworden en verouderd. Daarom is er een stuk 
grond gekocht aan de Elburgerweg in Nunspeet. Het plan is om 
hier in 2023 een nieuw en duurzaam werk- en dagactiviteitencen-
trum te realiseren. 

Verkoop Druivenstein
Adullam heeft Druivenstein bijna 20 jaar mogen 
gebruiken als zorgboerderij voor dagactiviteiten. De 
eerste jaren heeft Adullam deze locatie gehuurd voor 
een te verwaarlozen bedrag. In 2012 heeft Adullam 
Druivenstein gekocht en nu, bijna 10 jaar later, weer 
verkocht aan de familie. 

Aantal cliënten in zorg bij Adullam 2021 2020

Totaal aantal cliënten op 31-12 536 522

Wonen 225 205

Dagbesteding 449 439

Logeren 108 125

Zorgondersteuning 26 32

waardenvolle zorg

http:// www.adullamzorg.nl/kwaliteitsrapport


Adullam staat voor 
kwalitatief goede zorg

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

Overzicht 
voorzieningen

Instelling 
Muiderheim 
Genemuiden
T 088 238 55 55

Woonvoorziening  
Streekheim
Staphorst
T 088 238 57 00

Dagactiviteitencentrum 
Horstheim 
Staphorst
T 088 238 56 50

Dependance Kinderboerderij 
Samenzóo 
Staphorst
T 088 238 56 80

Dependance Kringloopwinkel 
De Horstenaar 
Staphorst
T 088 238 56 85

Kinderdagcentrum
De Klimop
Zwolle
T 088 238 56 55
Dependance Dagactiviteiten- 
centrum Eliëzerhof
Nunspeet
T 088 238 56 90

LVG-woning 
De 10 Domeinen 
Uddel
T 088 238 58 30

Dependance Activiteiten-
boerderij Kroonhoeve 
Uddel
T 088 238 58 97

Woonvoorziening 
Beekheim
Barneveld
T 088 238 59 60

Kinderdagcentrum 
De Klimboom
Barneveld
T 088 238 59 40

Dagactiviteitencentrum 
Veldheim
Ede
T 088 238 59 00
Instelling 
Maasheim
Puttershoek 
T 088 238 61 00

Dagactiviteitencentrum Maas-
heim 
Puttershoek 
T 088 238 60 50

Kinderdagcentrum 
De Boei
Puttershoek
T 088 238 61 00

Woonvoorziening
Polderheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 10

Dagactiviteitencentrum 
Wilgenheim
Alblasserdam
T 088 238 60 20

Woonvoorziening
Molenheim
Alblasserdam 
T 088 238 60 00

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

Adullam bestaat uit de overkoe-
pelende 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.

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. R. van Beijnum, Rhenen (voorzitter)
K. Kasteleijn, Ouddorp (secretaris)
C.H. Achterberg RA, Woudenberg
mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht
J. Tippe AA, Staphorst

Raad van Advies:
ds. A. Vlietstra, Harskamp (voorzitter)
G. Schalk, Lienden 
E. van Gaalen, Rhenen
L. Groen, Punthorst
drs. C. van Haaften, Odijk
J.A. Jochems, Barneveld
mr. J.A. Mulder, Woudenberg
drs. C. van Stam, Oud-Beijerland
L.A. Wijnmaalen, Urk

Voor zorgtoeleiding 
en informatie:
Centraal bureau
Theaterplein 5, Barneveld
Postbus 19, 3770 AA Barneveld
T 088 238 55 26
info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Organisatiestructuur In het jaar onzes Heeren 2021 nam onze voorzitter, ds. B. Reinders, 
als hersteld hervormd predikant een beroep aan naar een vrije oud 
gereformeerde gemeente. Duidelijk werd dat hij als gevolg van deze 
wissel statutair bezien zijn positie binnen de Raad van Advies niet kon 
blijven innemen. In het begin van het huidige kalenderjaar trad hij af 
als voorzitter en werd ondergetekende als zijn opvolger verkozen.

Inmiddels is de Raad van Advies betrokken in het proces dat in 
verband met de Governance Code mogelijk leidt tot een wat 
andere structuur binnen het geheel van de organisatie. Onze inzet 
is om te blijven bij de principiële inbreng van de achterban uit de 
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de oorspronkelijke 
Gekrookte Riet gemeenten in de Nederlandse Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland buiten verband. In biddend 
opzien tot de Heere begeert de Raad van Advies een middel in Gods 

hand te zijn om de identiteit van Adullam te 
borgen in goede samenwerking met de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht.

 Ds. A. Vlietstra
Harskamp

Uit de Raad van Advies


