
Identiteit 
De identiteit: zorgverlening op grond van Gods Woord, is het 

bestaansrecht van Adullam en krijgt daarom veel aandacht binnen de orga-

nisatie. Adullam wil haar medewerkers goed toerusten om deze identiteit uit 

te dragen. De in 2012 gestarte werkgroep Identiteit ontwikkelt materiaal dat 

medewerkers handvatten geeft om de identiteit gestalte te geven. In 2013 is o.a. 

een document opgesteld dat ingaat op het omgaan met geloof, de geloofsleer 

en autisme. Ook de betrokkenheid van kerken uit de achterban vinden wij erg 

belangrijk. Daarom zijn er in 2013 weer een aantal regionale avonden georgani-

seerd met kerkenraden. Deze avonden werden goed bezocht en er kan worden 

teruggekeken op samenbindende en waardevolle avonden. 

waardenvolle zorg

De Raad van Advies behartigt namens de verschillende kerkgenoot-

schappen de belangen van onze achterban en heeft daarin een advi-

serende taak ten behoeve van de Raad van Toezicht. Daarin bewaken 

we vooral de identiteit. Een voorbeeld hiervan is de positieve advisering 

die we uitbrachten over de notitie Seksualiteit & Handicap met de vraag 

deze concreet en duidelijk voor de medewerkers in een handreiking te 

verwoorden. Ook de notitie geloof, geloofsbegrippen en 

autisme, die in samenwerking met De Schutse is opgesteld, 

is een degelijk en goed doordacht stuk werk waar de Raad 

van Advies een positief advies op heeft gegeven.

G. Schalk,  vicevoorzitter Raad van Advies

Het jaar 2013 stond voor Adullam voor een belangrijk 
deel in het teken van de voorbereiding op de 
veranderingen die in de zorg plaatsvinden. Nu in 

2014 wordt het concreet. De contractering door 
gemeenten is in gang gezet. Voor een gedeelte 

valt de zorg van dagbesteding en logeren onder 
de Wmo, terwijl de zorg voor kinderen tot en 

met 18 jaar onder de Jeugdwet valt. 

De wijzigingen in de zorg vragen om 
meer samenwerking met andere 

zorgaanbieders. Waar dit vanuit de 
identiteit op een verantwoorde 

wijze kan, zoekt Adullam ook 

samenwerking. Zo oriënteren we ons op 
samenwerking met het passend onderwijs 
op reformatorische grondslag. We denken 
dat deze samenwerking het zorgaanbod 
van Adullam naar kinderen en jeugdigen kan versterken.

De veranderingen vragen van Adullam ook om kritisch te kijken hoe 
we zaken hebben georganiseerd. Lopen processen op een goede 
manier? Hoe kunnen we zorgen dat we met minder middelen, 
zoveel mogelijk middelen aan de directe zorg besteden? Bij alle 
veranderingen vinden we het meest belangrijk dat voor mensen met 
een verstandelijke beperking ook straks nog zorg op grond van Gods 
Woord mag blijven bestaan. 
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Kritisch volgen
De wereld van de gehandicaptenzorg is volop in beweging. 

Van een beheersmatige organisatie ontwikkelt Adullam zich 

naar een onderneming. Zorg in een onderneming. Daar zit 

iets tegenstrijdigs in. Zorgverlening mag niet gericht zijn 

op � nanciële winst. Onze gehandicapten moeten met hun 

ouders en vertegenwoordigers pro� jt kunnen trekken van de 

zorgverlening. Daarom is snel en adequaat reageren op de 

omgeving nodig!  De Raad van Toezicht draagt verantwoorde-

lijkheid voor toezicht op het bestuur van de stichting. Vanuit 

de oude bestuursverantwoordelijk groeit de Raad van Toezicht 

in haar nieuwe maatschappelijke rol. Daar hoort ook kritische 

zelfre� ectie bij. Het achterliggende jaar zijn daar weer stappen 

in gezet: meer afstand, meer op hoofdlijnen, meer instru-

menten om op de juiste wijze toezicht te kunnen houden. 

Betrokken op afstand is beter dan dichtbij en zakelijk. Groeien 

we geheel af van het oude bestuursmodel? Nee, de Raad van 

Toezicht weet zich medeverantwoordelijk voor personeel met 

de juiste identiteit. Zij weet zich medeverantwoordelijk voor de 

reformatorische identiteit van de Stichting. 

Zorgverlening naar Gods Waarheid is nodig. 

Daarbij horen waken en bidden.

drs. P.A. Zevenbergen 
voorzitter Raad van Toezicht
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2014 wordt het concreet. De contractering door 2014 wordt het concreet. De contractering door 
gemeenten is in gang gezet. Voor een gedeelte 

valt de zorg van dagbesteding en logeren onder 
de Wmo, terwijl de zorg voor kinderen tot en 

met 18 jaar onder de Jeugdwet valt. 

De wijzigingen in de zorg vragen om 
meer samenwerking met andere 

zorgaanbieders. Waar dit vanuit de 
identiteit op een verantwoorde identiteit op een verantwoorde 

A. Prins,  Raad van Bestuur

Binnen Adullam functioneren naast de 

overkoepelende 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 of 

NL62 INGB 0004 7855 63.

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, Ouderkerk aan den IJssel 

(vicevoorzitter)

ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk (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 

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

G. Schalk, Lienden (vicevoorzitter)

S.N. Burggraaf, Krimpen a/d IJssel

drs. C. van Haaften, Odijk

mr. J.A. Mulder, Woudenberg

J. Nouwen, Tholen

drs. C. van Stam, Oud-Beijerland

L.A. Wijnmaalen, Vianen

Voor zorgtoeleiding en informatie:
Servicecentrum

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)

 De 10 Domeinen (Uddel)

• Zuiderheim (Puttershoek)

Woonvoorzieningen
• Schoonsterheim (Staphorst)

• Lindenheim (Staphorst)

• Beekheim (Barneveld)

• Molenheim (Alblasserdam)

• Polderheim (Alblasserdam)

 

Logeerhuizen
• De Lindenhof (Staphorst)

• De Mantelienge (Ouddorp)

Dagactiviteitencentra (DAC)
met activiteitencentra en 
kinderdagcentra (KDC)
• Horstheim (Staphorst)

• Veldheim (Ede)

• Kroonheim (Uddel)

• Waardheim (Puttershoek)

• Wilgenheim (Alblasserdam)

Overzicht voorzieningen

Organisatiestructuur

Cliënten per 31-12 2013 2012
Totaal aantal cliënten 390 385
»  waarvan cliënten woonvoorzieningen 167 160

Personeel per 31-12 2013 2012
Aantal formatieplaatsen 282 288
»  waarvan vast personeel 239 244
Aantal personeelsleden 436 430
»  instroom personeel verslagjaar 68 75
»  uitstroom personeel verslagjaar 62 51
Ziekteverzuim 5,3% 5,3%

Exploitatieresultaat Stichting Zorg Adullam
(x € 1.000,-)

2013 2012

Zorgopbrengsten 17.238 17.159
Overige baten 397 394
Bijdrage vanuit Stichting Steun Adullam 687 698
Totaal opbrengsten 18.323 18.251
Personeelskosten 12.410 11.900
Overige bedrijfskosten 4.771 5.129
Totaal lasten 17.180 17.029
Exploitatieresultaat 1.143 1.222
Financiële baten en lasten -223 -252
Resultaat 920 970

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

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI
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Wmo werkgroep
In verband met de ontwikkelingen op het gebied van overheveling 

van taken naar gemeenten heeft de Wmo-werkgroep de consequen-

ties hiervan voor Adullam in kaart gebracht. Deze werkgroep heeft 

o.a. een beleidsvoorstel ingediend; dit beleidsvoorstel is belangrijke 

input geweest voor het jaarplan 2014. 

Methodiek
Adullam heeft samen met De Schutse een eigen methodiek voor 

methodisch handelen geformuleerd. Deze methode heet ASBM 

(Adullam-Schutse begeleidingsmethodiek) en is gebaseerd op de 

zorgvisie van Adullam en De Schutse en de visie en methodiek 

volgens Triple C. Met deze methodiek wil Adullam de zelfredzaam-

heid van de zorgvrager vergroten en aansluiten bij de mogelijkheden 

die de zorgvrager heeft. Op één van de voorzieningen is in 2013 een 

pilot gestart 

waarin posi-

tieve ervaringen 

zijn opgedaan met deze 

methodiek. In de komende 

jaren zal de methodiek binnen de 

gehele organisatie worden geïmplementeerd. 

Communicatiepro� el cliënten
In 2013 is een nieuw communicatiepro� el opgesteld als hulpmiddel 

om lichaamstaal en non-verbale uitingen van mensen met een 

ernstige verstandelijke beperking beter te verstaan. Door het gebruik 

van een communicatiepro� el wordt de communicatie met de cliënt 

verbeterd en wordt zijn mogelijkheid tot het maken van eigen keuzes 

vergroot. 

Zorgverlening

Verzuimbeleid
In 2013 is actief beleid gevoerd op het 

voorkomen en begeleiden van verzuim. Dit 

heeft er voor gezorgd dat er meer bewustzijn 

is gekomen hoe langdurig verzuim voorkomen 

kan worden. Hiervoor is ook een meer  gestruc-

tureerde aanpak geformuleerd. Aan het eind 

van 2013 was het langdurig verzuim gehalveerd 

ten opzichte van begin 2013. 

Vrijwillige inzet
Bij Adullam is een grote groep 

vrijwilligers actief en dit aantal groeit 

nog steeds. Hun bijdrage is nodig 

om blijvend goede zorg te kunnen 

bieden en de zorg betaalbaar te 

kunnen houden. Daarom kijken we 

steeds opnieuw hoe we vrijwilligers 

kunnen vasthouden. In 2013 is een 

nieuwe visie op vrijwillige inzet 

vastgesteld waarin familiepartici-

patie, de bijdrage van vrijwilligers en 

professionele zorg elkaar versterken. 

Deze visie sluit aan bij de visie van de overheid 

om meer vrijwilligers in de zorg in te zetten. In 

2014 wordt dit beleid verder uitgewerkt. Wilt 

u vrijwilliger worden? Meld u zich dan aan op 

onze website! 

Evaluatie functiegebouw 
In 2013 is het functiegebouw geëvalueerd, 

dat in 2011 is geïmplementeerd. Uitkomst van 

deze evaluatie is dat er meer ruimte is gekomen 

voor HBO-functies, dat er voor leidingge-

venden meer ruimte is om te managen en het 

bevordert de zelfstandigheid van de teams. Een 

aandachtspunt was de positie en de rol van de 

senior begeleider en kadering van hun taken 

en verantwoordelijkheden. In 2014 wordt dit 

verder uitgewerkt. 

Personeel
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Nieuwe website

De website van Adullam is in 2013 geheel 

vernieuwd. Met de website is er voor o.a. 

ouders, gemeenten en medewerkers veel 

informatie te vinden. Daarnaast zijn de 

actuele vacatures (ook voor vrijwilligers) 

op de website te vinden en is er een 

activiteitenkalender met o.a. plaatselijke 

verkopingen. Proef de Adullam-sfeer op 

www.adullamzorg.nl.

Centrale Cliëntenraad
Een belangrijk gespreksonderwerp voor de 

Centrale Cliëntenraad (CCR) in het afgelopen 

jaar was de door de overheid opgelegde 

bezuinigingen. De CCR ziet de noodzaak om 

voor aanvullende diensten vergoedingen te 

vragen, maar heeft gevraagd de nieuwe maat-

regelen gefaseerd in te voeren om een gevoel 

van overrompeling te voorkomen. Daarnaast 

is aandacht gevraagd voor heldere commu-

nicatie naar de ouders. In januari woonde de 

secretaris het jaarlijkse BOPZ-beraad bij. In 

maart werd de heer A.J. Doorn verwelkomd als 

nieuw lid. Medio november had de voorzitter 

zitting in de jury van een door Adullam en De 

Schutse georganiseerde innovatieprijsvraag.

Eveneens in november was de CCR aanwezig 

op een bezinningsavond met het personeel 

waarbij de samenwerking  tussen 

familie, cliënt en begeleider 

centraal stond. De CCR heeft 

vier keer vergaderd met de Raad 

van Bestuur. De eerste vergadering was op 

de locatie Kroonheim in Uddel. Elk CCR-lid 

bezocht verder een bewonersvergadering op 

de locatie die hij of zij vertegenwoordigt. 

H. Beijeman, voorzitter Centrale Cliëntenraad

Organisatie

Servicecentrum
Omdat de ontwikkelingen in de zorg veel 

werk vragen op strategisch niveau en Adullam 

haar processen wil optimaliseren is besloten 

om een organisatiewijziging door te voeren 

op de staf- en ondersteunende diensten. De 

ondersteunende diensten zijn samengevoegd 

tot één Servicecentrum, aangestuurd door een 

manager Servicecentrum. Daarnaast zijn drie 

functies zodanig gewijzigd dat zij een sterkere 

rol hebben gekregen in de ondersteuning van 

de Raad van Bestuur op strategisch niveau. 

Externe contacten in het kader 
van de Wmo
Relaties zijn van groot belang in het veran-

derende zorglandschap. Adullam werkt 

samen met diverse partijen en neemt deel 

aan platforms en samenwerkingsverbanden. 

In het kader van de Wmo (Wet maatschap-

pelijke ondersteuning), is samenwerking en 

het hebben van goede (lokale) relaties erg 

belangrijk. In 2013 zijn de contacten met 

collega-organisatie De Schutse verdiept en zijn 

er diverse gezamenlijke projecten opgepakt, 

zoals de organisatie van een bezinningsavond 

en zorginnovatie.

Huisvesting
In de huisvestingsvisie is vastgelegd dat het 

huisvestingsaanbod van Adullam voldoet 

aan de eisen van � exibiliteit en duurzaam-

heid en dat de woonvoorzieningen zo 

opgezet worden dat deze geschikt zijn voor 

scheiden van wonen en zorg. Dit concept 

is uitgewerkt in de voorziening Beekheim 

in Barneveld, dat in december 2013 

werd opgeleverd. Beekheim vervangt de 

voorzieningen Maanderheim, Borchheim 

en Veluweheim. We zijn dankbaar dat deze 

laatste drie voorzieningen in 2013 zo voort-

varend en voor een goede prijs verkocht 

konden worden. Andere huisvestingspro-

jecten in 2013 waren:

• opening activiteitenboerderij 

Kroonhoeve. 

• voorbereiding voor het nieuwe dagac-

tiviteitencentrum Wilgenheim te 

Alblasserdam. 

• afronding planontwikkeling met 

aanbesteding voor nieuwbouw van 

Muiderheim;

• ontwikkeling van het plan Boshoek voor 

Kroonheim-bewoners met een zeer 

intensieve zorgvraag;

• ingebruikname van een dependance 

voor DAC Veldheim als zorgboerderij;

• planontwikkeling en aankoop grond 

voor het Centraal bureau in Barneveld.

Middelen

Financieel resultaat
Het jaar 2013 is met een positief resultaat afge-

sloten. Zowel ten opzichte van de begroting als 

in vergelijking met het resultaat van vorig jaar 

is er sprake van een verbetering, grotendeels 

als gevolg van incidentele meevallers en de 

uitgevoerde beheersingsmaatregelen. Adullam 

krijgt de komende jaren te maken met bezui-

nigingen zoals die opgelegd worden vanuit de 

overheid. Met name gezien deze ontwikkeling 

is het van belang de komende jaren goed te 

blijven sturen op het behouden van een goede 

� nanciële positie om zo ook de continuïteit van 

de zorg te kunnen waarborgen. 

Vervangingsvoorstel Investeringen
De ontvangen steungelden besteedt Adullam 

voor een belangrijk deel aan de huisvesting, 

om eigen regie te behouden en om de lasten 

op de lange termijn beperkt te houden. 

Gezien de groei van Adullam, de investe-

ringsactiviteiten naar aanleiding hiervan en 

de externe ontwikkelingen heeft Adullam in 

2013 een overeenkomst gesloten met de Bank 

Nederlandse Gemeenten om nieuwe huisves-

tingsprojecten (deels) extern te � nancieren. 

Fondsenwerving 
In het land zijn een groot aantal comités en 

andere vrijwilligers actief voor Adullam. Zij 

hebben ook in 2013 weer met veel enthousi-

asme geld ingezameld voor Adullam. Hieruit 

blijkt dat de achterban nog steeds erg betrokken 

is bij onze organisatie. In het achterliggende jaar 

is nagedacht over de wijze waarop de plaatse-

lijke comités meer bij de Adullam-organisatie 

betrokken kunnen worden. Hiervoor zijn een 

aantal speerpunten benoemd, die in 2014 verder 

worden uitgewerkt. Adullam is deze vrijwilligers 

zeer erkentelijk voor hun trouwe inzet in 2013! 

Nieuwe ICT-systemen 
Om e�  ciënter en kostenbesparend te werken 

zijn in 2013  een aantal softwarepakketten 

geïmplementeerd. Dit betreft onder andere 

het pakket Pro� t waarmee processen zoals 

verzuim,  functie-en formatiewijzigingen 

zijn geautomatiseerd. De declaraties en 

salarisverwerking worden met dit pakket 

verwerkt en zijn ook gedigitaliseerd. 

Daarnaast is het roosterpakket Harmony in 

gebruik genomen waarmee het samen-

stellen, verwerken en uitbetalen van 

diensten is geautomatiseerd.


