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Voorwoord

Het is weer een prachtig uitgevoerd rapport geworden, 
waar niet alleen vanuit ‘de afdeling kwaliteit’, maar ook 
vanuit de gehele organisatie op een bevlogen wijze aan 
is gewerkt. Dit jaar was er alleen een interne visitatie. 
Deze heeft plaatsgevonden op dagactiviteitencentrum 
Veldheim,de oudste werklocatie van Adullam. Er waren 
tijdens de visitatie verschillende disciplines aanwezig 
die met elkaar in dialoog gingen over de kwaliteit van 
de zorg bij Adullam. Het zorgde voor geanimeerde 
gesprekken en waardevolle adviezen. Bijzonder was 
de rondleiding onder leiding van enkele deelnemers, 
met veel enthousiasme leidden zij de bezoekers door 
het gebouw en vertelden welke activiteiten er allemaal 
plaatsvonden. Mooi om te zien hoe elke deelnemer met 
zijn eigen talenten een betekenisvolle bijdrage levert. 
Of dat nu in de bakkerij, de tuin of in het winkeltje is: 
iedereen komt hier tot bloei. Dat was merkbaar!  

Mooi om te horen dat vertegenwoordigers van de 
Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de 
Raad van Toezicht merken dat het Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel (ASBM) aantoonbaar bijdraagt aan 
de kwaliteit van zorg.  Het geeft medewerkers houvast 
en cliënten zorg dat aansluit bij hun behoeften. Ook 
de wijze waarop Adullam identiteit gestalte geeft in de 
zorgverlening wordt positief gewaardeerd. 

Er zijn ook lessen: Hoe weten we mensen voldoende te 
binden aan Adullam? Met name in de zeer intensieve 
begeleidingsgroepen zijn er vacatures die niet of moei-
lijk zijn in te vullen. Bij de werving is het noodzakelijk 
vast te houden aan de binding met onze identiteit. 
Ook werd er aandacht gevraagd voor een goed inwerk-
programma voor vrijwilligers en het betrekken van 
ouders bij ontwikkelingen op de woon- en werklocaties. 
Waardevolle punten!  

Voor Adullam staan deze lessen in verbinding met onze 
toekomstvisie: “Adullam laat vanuit een Bijbelse levens-
overtuiging, mensen deelnemen aan het gewone leven, 
door, met de samenleving, passende ondersteuning te 
organiseren.”

Graag wil ik de werkgroep en alle andere betrokkenen 
bedanken voor de dialoog rond de kwaliteit van zorg 
van Adullam, die zijn weerslag vindt in dit rapport.

A. Prins 
Raad van Bestuur

Voor u ligt het kwaliteitsrapport 2018 van Adullam.  
Een rapport dat is opgesteld naar aanleiding van het  
Kwaliteitskader gehandicaptenzorg: een vereiste binnen de sector.
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Adullam verleent professionele en 
identiteitsgebonden zorg. Onze mens- 
en zorgvisie is gebaseerd op de Bijbel 
en de Drie Formulieren van Enigheid en 
uitgewerkt naar een orthopedagogisch 
begeleidingsmodel ASBM. Dit model is 
afgeleid van Triple-C. De gehele inrichting 
van de organisatie is afgestemd op ASBM. 
We zoeken de samenwerking waar het 
nodig en nuttig is, zowel op het vlak van 
identiteit, onderwijs, zorgveiligheid, als 
andere deskundigheden.

Ervaren van het gewone leven en Strategische visie
De begeleiding van cliënten richt zich op het doen ervaren 
van het gewone leven, rekening houdend met de waarden 
waar we voor staan en de behoeften van de cliënt. De stra-
tegische visie voor 2018-2022 is voor het jaar 2018 leidend 
geweest. De focus is: meer mét de samenleving, passende 
en identiteitsgebonden zorg bieden.

Doorgevoerde verbeteringen in de zorg
In 2018 is er veel aandacht geweest voor het bevorderen 
van veilige zorg. Het proces rond melden, analyseren en 
leren van incidenten is in 2018 verder geïmplementeerd. 
Op alle locaties zijn aandachtsfunctionarissen benoemd en 
opgeleid. De inrichting van het ECD is geoptimaliseerd en de 
samenwerking in de driehoek (begeleider – cliënt – verwant) 
is extra onder de aandacht gebracht.

Investeren in medewerkers
In 2018 is in samenwerking met het ROC Hoornbeeck 
College het Gildeleren op Kroonheim gestart. Met vijftien 
studenten is het leerjaar 2018-2019 gestart. We verwachten 
dat een deel van de studenten – na afronding van hun 
opleiding bij Adullam kunnen komen werken. De ‘talentvij-
ver’ – voor mensen met leidinggevende potentie – heeft in 
2018 een vervolg gekregen. Adullam zoekt mogelijkheden 
om mensen te binden en te ontwikkelen.  

Cliënten waarderen
Jaarlijks worden de cliëntervaringen gemeten en gekoppeld 
aan de ondersteuningsplancyclus. Uitkomsten laten zien dat 
cliënten Adullam positief waarderen. In relatie tot de 
VGN-benchmark scoort Adullam ook goed. Wel zien 
we dat in 2018 de respons is afgenomen t.o.v. voor-
gaande jaren.  Aandachtspunten zijn: zeggenschap, 
het begrijpen van het ondersteuningsplan en de 
wisselingen van begeleiders. Verder ervaren cliënten 
uit gedragsintensieve groepen soms te weinig veilig-
heid op de groep. 

Medewerkers reflecteren
Ook in 2018 reflecteerden de medewerkers op hun 
handelen. Uitkomsten laten zien dat de gedeelde 
ASBM-visie in belangrijke mate bijdraagt aan het 
welzijn van de cliënt. Het zorgt voor een goede 
relatieopbouw en het aansluiten bij de behoefte 
van de cliënt. Instabiliteit van teams en het niet 
kunnen vervullen van vacatures zijn risico’s, die 
het welzijn van cliënten negatief beïnvloeden. Het 
ontbreken van deskundigheid en verantwoor-
delijkheid wordt genoemd als reden dat ‘veilige 
zorg’ soms onder druk staat.

Interne visitatie
Er heeft een dialoog plaatsgevonden met een afvaardi-
ging van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en de 
Centrale Cliëntenraad op dagactiviteitencentrum Veldheim, 
waarbij ook Raad van Bestuur, managementteam, cliënten, 
verwanten, vrijwilligers en begeleiders aanwezig waren. 

Uitdagingen
In het rapport wordt in het hoofdstuk ‘uitdagingen’ een 
opsomming gegeven van aandachtspunten voor 2019 en 
later. De meeste verbetermaatregelen zijn onderdeel van het 
jaarprogramma 2019. 

Managementsamenvatting
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Dit rapport is opgesteld op basis van de 
Kwaliteitskaders, waarbij de resultaten van 
verschillende bouwstenen bijeen zijn ge-
bracht. In dit rapport lees je op welke wijze 
Adullam de kwaliteit van zorg concreet 
maakt. Het ‘tellen’ wordt ondersteund door 
‘vertellen’. Om het rapport toegankelijk te 
houden, wordt verwezen naar artikelen, 
instrumenten, websites of modellen om 
het verhaal extra te ondersteunen. 

Voordat vanuit de verschillende bouwstenen de kwaliteit 
van  zorg wordt toegelicht, wordt ingegaan op de missie en 
de visie van Adullam. Professioneel en identiteitsgebonden 
zorg, gebonden aan de Bijbel en uitgevoerd met behulp van 
ons orthopedagogisch begeleidingsmodel ASBM (Adullam-
Schutse-BegeleidingsModel).De kerngegevens geven per 
bouwsteen de belangrijkste gegevens weer. In de volgende 
hoofdstukken wordt per bouwsteen toegelicht op welke wijze 
wij kwaliteit van zorg bieden. 

Kwaliteit toegelicht vanuit zes thema’s
Elke bouwsteen wordt uitgewerkt aan de hand van een zestal 
thema’s, waarmee de kwaliteit van  zorg wordt weergegeven. 
Het zijn de volgende thema’s: Zeggenschap, Kwaliteit van 
bestaan (welzijn), Veilige zorg, Zorgproces, Verwanten en fami-
lie en  Relatie cliënt en begeleider.

 Bouwsteen 1: De zorg voor de individuele cliënt 

De kern van Bouwsteen 1 is inzicht in de kwaliteitsgege-
vens van de individuele cliënt. We leggen deze informatie 
voornamelijk vast in ons Elektronisch Cliëntendossier (ECD). 
Relevante kerngegevens worden gerapporteerd op geaggre-
geerd niveau. Om deze informatie beter te kunnen duiden en 
bruikbaar te maken in de teams, ontwikkelen we een beperkt 
set waardevolle kwaliteitsindicatoren, met zowel zeggings-
kracht binnen de driehoek ‘cliënt - cliëntvertegenwoordiger 
– begeleider’ als voor het team, management, bestuur, toe-
zichthouders en stakeholders. 

 Bouwsteen 2: Cliëntervaringen 

Adullam heeft in 2014 de keuze gemaakt om het instrument 
van Effectory te gaan gebruiken om de cliëntervaring te meten. 
Het instrument is eenvoudig in te zetten, past binnen de onder-
steuningsplancyclus en geeft waardevolle informatie. Inmiddels 
wordt het instrument via Customeyes aangeboden. Adullam 
voert jaarlijks de meting uit om op deze wijze, voorafgaand aan 
de evaluatie van het ondersteuningsplan, de cliëntervaringen 
te kunnen betrekken. In 2019 zal zowel het instrument als de 
frequentie onderdeel zijn van de evaluatie en de besluitvor-
ming over de meting van cliëntervaringen in de toekomst. 

 Bouwsteen 3: Teamreflectie 

Adullam heeft de teamreflectie zoals bedoeld in het 
Kwaliteitskader geïntegreerd binnen de jaarplancyclus. Samen 
met leidinggevenden is een werkvorm ontwikkeld voor de 
uitvoering van de teamreflectie. De teamreflectie vindt plaats 
op meerdere niveaus: 
a)  het team (leidinggevende en teamleden);
b)  het locatieteam (leidinggevende, orthopedagoog en team-

leiders of EVB-ers);
c)  het sectorteam (sectormanager, managers instelling en 

orthopedagogen). 

Om ervaringen uit te wisselen en elkaar op 
te scherpen, is geadviseerd om iemand uit een ander team te 
vragen om te observeren en waar nodig kritische vragen te 
stellen tijdens de teamreflectie. De teams zijn gevraagd welke 
waarden – gerelateerd aan de kwaliteit van arbeid –  van 
invloed zijn geweest op de uiteindelijke score. De volgende 
‘waarden’ zijn daar in meegenomen: deskundigheid, gedeelde 
ASBM-visie, lerend vermogen, eigenaarschap, verantwoorde-
lijkheid en stabiliteit team). Deze zijn allemaal van invloed op 
de score. De uitkomsten zijn gebruikt om teamdoelen op te 
stellen. 

 Interne visitatie 

Vertegenwoordigers van de leden van de, Centrale 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht zijn 
uitgenodigd om samen met andere betrokkenen in gesprek 
te gaan over de kwaliteit van  zorg bij Adullam. Een weergave 
van deze bijeenkomst met daarbij de tips en tops zijn in 
hoofdstuk 5 te lezen.

 Uitdagingen samengevat 

Het laatste hoofdstuk laat zien waar onze uitdagingen liggen. 
Een groot deel van deze uitdagingen zijn onderdeel van het 
jaarprogramma 2019. Een deel zal meegenomen worden naar 
een volgend jaar.

 Bijlagen 

In de bijlagen is aanvullende informatie te vinden over de 
voortgang van de uitdagingen uit het kwaliteitsrapport 2017, 
nadere informatie over ASBM en verhalen die onze merkwaar-
den -Bijbels, Samen en Passend - illustreren. 

Inleiding 
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 1.1 Missie 

Adullam wil op principiële en professionele wijze identi-
teitsgebonden, kwalitatief goede 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.

 1.2 Begeleiden vanuit visie 

Adullam verleent zorg vanuit visie. De mens- en zorgvisie 
van Adullam, zijn gebaseerd op de Bijbel, Gods Woord, en 
de Drie Formulieren van Enigheid. Dat vormt onze identi-
teit. Dat zie je terug in de omgang met elkaar, in het dag-
programma en in het beleid. Het leven en de zorg staan 
dan ook in eeuwigheids-perspectief.

 1.3 Onze mens- en zorgvisie samengevat 

De mens is een schepsel van God en heeft daardoor de 
verantwoordelijkheid God te eren en te dienen. Door de 
zondeval en ongehoorzaamheid aan God zijn wij hiertoe 
niet meer bekwaam en gewillig. Toch blijft het onze plicht 
en verantwoordelijkheid om God lief te hebben en te eren 
boven alles en onze medemens als onszelf, met geheel ons 
hart, geheel ons verstand en met alle krachten.

 1.4 De indringende boodschap 
 van Gods Wet en Gods Woord 

De boodschap van Wet en Evangelie is noodzakelijk voor allen, 
omdat wij op reis zijn naar de eeuwige bestemming na dit 
leven. Het is nodig dat een Godswonder van wedergeboorte, 
geloof en bekering in ons leven plaatsvindt om eenmaal recht-
vaardig voor God te kunnen en te mogen verschijnen. 

Mensen met een verstandelijke beperking zijn in dat opzicht 
niet anders. Ook zijn zij voluit medemens; in hun karakter, 
gedrag, communicatie en ontplooiing. Naast het ‘gelijk zijn’ 
is ook sprake van in meer of mindere mate ‘anders zijn’ van-
wege de verstandelijke beperking. Daarom hebben mensen 
met een verstandelijke beperking onze hulp en liefde nodig 
om hun leven vorm te geven en hun mogelijkheden en 
talenten te ontwikkelen en te onderhouden.

 1.5 Begeleidingsmodel ASBM 

Onze zorgvisie is nader uitgewerkt naar het orthopeda-
gogische begeleidingsmodel ASBM (Adullam-Schutse-
BegeleidingsModel) dat samen met collega-organisatie 
De Schutse is ontwikkeld, en is afgeleid van Triple-C. Een 
belangrijk doel daarvan is om cliënten het gewone leven 
te laten ervaren.

 1.6 Wat verstaat Adullam onder het 
 ‘ervaren van het gewone leven’? 

•  Dat je wordt onderwezen naar en voorgeleefd vanuit 
Gods Woord;

•  Dat je je talenten en vaardigheden kunt ontwikkelen;
•  Dat je op een betekenisvolle manier bijdraagt aan de 

samenleving;
•  Dat je leeft in contact met anderen, met wie je op een 

respectvolle manier omgaat en zij met jou.

 1.7 Strategische visie 

Voor elke organisatie is het belangrijk om na te denken over 
de toekomst. Wat staat ons te wachten? Welke veranderingen 
worden verwacht? Wie willen we zijn voor onze cliënten? 
Allemaal vragen die ons hebben beziggehouden. Vanaf 2018 
werken we vanuit de strategische visie van Adullam die voor 
de komende vijf jaar is vastgesteld. Een strategische richting 
die volledig aansluit bij o.a. ASBM en de wijziging van de 
organisatiestructuur. De strategische visie voor de komende 
jaren is zo een natuurlijke vervolgstap, die grote herkenning 
geeft bij medewerkers en cliëntvertegenwoordigers. 

1. Professioneel en identiteitsgebonden zorg

Opengeslagen 
Bijbel

Dragende 
handen

Groeien
 en bloeien

Voor meer informatie klik hier
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 1.8 Merkwaarden : Bijbels, Samen en Passend 

Met de nieuwe strategische visie zijn er drie merkwaarden 
benoemd. Merkwaarden die kernachtig weergeven wat 
de waarden zijn van waaruit Adullam haar werk doet. De 
merkwaarden zijn herkenbaar in onze zorgverlening, in 
ons werkgeverschap, onderlinge samenwerking en de 
samenwerking met externen. We zijn er op aanspreekbaar. 
In 2018 is veel aandacht besteed om deze merkwaarden 
verder gestalte te geven in ons dagelijks handelen. 

Bijbels
Adullam werkt vanuit innerlijke betrokkenheid op het 
eeuwigheidsperspectief van elk mens. Dit geeft onze waar-
de(n)volle zorg en begeleiding vorm.

Samen
Adullam verbindt mensen, om voor elkaar van betekenis te 
zijn, zodat talenten kunnen groeien en bloeien.

Passend
Adullam benut de kwaliteit van mensen en stimuleert des-
kundigheid, zodat er maatwerk verleend kan worden.
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BOUWSTEEN 1 : Zorgproces

Categorieën meldingen incidenten Vrijheidsbeperkende maatregel

Aantal meldingen incidenten Resulaten halfjaarlijkse evaluatie op doelen ondersteuningsplan
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Aansluiten bij de behoeften van cliënten is belangrijk voor 
het ervaren van het gewone leven. Er zijn zeven basis-
behoeften die daarbij belangrijk zijn. ASBM hanteert een 
behoeftecirkel (zie afbeelding) waarin deze zijn verwerkt. Het 
gaat hierbij om veiligheid, relaties, eigenwaarde, relationele 
verantwoordelijkheid, zin en betekenis, verscheidenheid en 
dienstbaarheid. Voor elke cliënt brengt de begeleider de 
behoeften in kaart en neemt deze op in het ondersteunings-
plan. Systematisch wordt hiermee inzicht gekregen in de 
fysieke-, emotionele-, mentale- en zingevende behoeften. In 
dit hoofdstuk wordt inzage gegeven hoe Adullam het zorg-
proces rond de cliënt vorm geeft en ondersteund. Dit wordt 
vanuit verschillende invalshoeken toegelicht

 2.1 Zeggenschap 

2.1.1 Het gesprek met de cliënt
Aansluiten op de behoefte van de cliënt vraagt persoonlijk 
contact. De Eerst Verantwoordelijke Begeleider (EVB-er) heeft 

periodiek gesprekken met de cliënt. Tijdens deze gesprek-
ken vindt de evaluatie plaats en wordt gesproken over de 
wensen van de cliënt. Ook is er regelmatig overleg met de 
verwant om met elkaar in gesprek te zijn, zeker wanneer er 
bijzonderheden plaatsvinden. Waar mogelijk worden in de 
woningen of op de groepen tijdens de dagactiviteiten, ook 
vergaderingen gehouden waarin de cliënten spreken over 
bijvoorbeeld de inrichting van de woning, de omgang met 
elkaar, het werk of andere onderwerpen. 

2.1.2 Vertrouwenspersoon
Er kunnen situaties zijn waar het contact tussen begeleider 
en cliënt minder goed verloopt. In 2018 heeft Adullam 
geïnvesteerd in de beschikbaarheid en de kwaliteit van de 
vertrouwenspersoon. Cliënten en verwanten kunnen ten 
allen tijde een vertrouwenspersoon benaderen, wanneer 
daar behoefte aan is. In de praktijk zien we dat hier beperkt 
gebruik van wordt gemaakt. Meestal weten cliënten en 
verwanten in gesprek met de begeleider of de direct leiding-
gevende een goede oplossing te vinden voor de onvrede 
die wordt ervaren. Een enkele keer is in 2018 de klachten-
functionaris benaderd om te bemiddelen. De onvrede betrof 
in deze gevallen vooral de financiële afwikkeling van de 
diensten. 

2.1.3 Cliëntportaal
In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar de inzet van het 
cliëntportaal. Dit heeft geleid tot een besluit voor het uit-
voeren van een pilot, die gepland staat voor het voorjaar van 
2019. Als voorbereiding hierop is er een nieuwe rapportage-
richtlijn opgesteld. De uitvoering van deze pilotstudie heeft 
wat vertraging opgelopen door technische problemen, 
maar het onderzoek naar wilsbekwaamheid van cliënten en 

ook de nieuwe wetgeving rondom privacy heeft hier invloed 
op gehad. De pilot zal gaan draaien op twee kleine groepen 
op locatie Muiderheim. We hopen met het cliëntportaal cli-
enten en verwanten meer inzage te geven en daarmee ook 
meer ruimte voor zeggenschap.

 2.2 Kwaliteit van bestaan 

2.2.1 Bijbels onderwijs
Voor een identiteitsgebonden organisatie waar de Bijbel de 
Bron is van waaruit we willen leven en handelen is het van 
groot belang dat er ruimte is voor Bijbels onderwijs. Adullam 
heeft een eigen methode hiervoor ontwikkeld, waarmee 
wordt aangesloten aan het kennisniveau van de cliënt. 
Dagelijks wordt er uit de Bijbel gelezen en krijgen cliënten 
hierover onderwijs van hun begeleider. Samen wordt ook 
gezongen en gebeden. Het geeft cliënten houvast en rich-
ting voor hun levensinvulling.  

2.2.2 Gezondheid
Gezondheid is een basisbehoefte voor de kwaliteit van 
bestaan. Bij het opstellen van een ondersteuningsplan wordt 
in kaart gebracht (risicokaart) waar de mogelijke behoefte 
van de cliënt ligt op het vlak van gezondheid en verzorging. 
Medewerkers worden hierop geschoold. Daarnaast is er ook 
veel aandacht voor beweging. Op de meeste woningen zijn 
verschillende fitnesstoestellen, waar cliënten zich op kunnen 
bewegen. Ook is er aandacht voor gezond eten. 

2.2.3 Arbeidsmatig werken
Op de diverse locaties is Adullam actief bezig geweest om 
werkorders binnen te halen voor arbeidsmatig werk voor 
deelnemers. Op dit moment zijn de werkcoördinatoren 
van de verschillende locaties  gezamenlijk bezig om te 

2.  BOUWSTEEN 1  |  Zorgproces rond de individuele cliënt

>>  Merkwaarde PASSEND  <<

>>  Merkwaarde BIJBELS  <<
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organiseren dat we grote werkorders aan kunnen waar 
op meerdere locaties deelnemers aan werken. Ook zijn 
er diverse initiatieven om met deelnemers bij bedrijven 
arbeidsmatig werk uit te voeren i.p.v. op de eigen locatie. 
(bijv. Teamasters in Alblasserdam). Voor de EMB-doelgroep 
is er een halfjaarlijkse bijeenkomst georganiseerd waar 
collega’s uit dezelfde doelgroep binnen Adullam elkaar 
kunnen ontmoeten, kennis en ervaringen kunnen 
uitwisselen en elkaar kunnen voeden en inspireren in 
hun vakmanschap m.b.t. betekenisvolle activiteiten voor 
EMB-deelnemers. Verder zijn er plannen om een webshop 
en een merknaam te gaan ontwikkelen om Adullam als 
werkbedrijf te presenteren. 

 2.3 Veilige zorg 

2.3.1 Zorgveiligheid
In 2018 is er veel aandacht besteed aan de zorgveiligheid. 
Op alle locaties zijn aandachtsfunctionarissen Kwaliteit en 
Veiligheid aangesteld. Zij hebben een opleiding  gevolgd 
op het vlak van praktische analyse, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de Prisma-methode. De Prisma-methode  is 
een praktische analysemethode die inzicht geeft in de oor-
zaken en sub-oorzaken van (bijna-)incidenten met behulp 
van een analyseschema.

De aandachtsfunctionarissen op locatie vormen samen een 
lokale commissie, die de locatie leidinggevende adviseert op 
het vlak van kwaliteit en veiligheid. Ze analyseren periodiek 
de incidenten en voeren desgewenst aanvullend onderzoek 
uit. Ook draagt de commissie bij aan veiligheidsbewust-
zijn. In 2018 lag de focus vooral op meldingsbereidheid en 
openheid binnen het team om te leren van incidenten. In de 
resultaten van een zorgveiligheidsenquête (zie grafiek) die 
gehouden is onder werknemers binnen Adullam zien we dat 
de meldingsbereidheid en de openheid heel erg groot is. De 
aandacht voor zorgveiligheid heeft een focus voor meerdere 
jaren, waarin naast bereidheid van melden ook aandacht is 
voor het leren van elkaar. Uit het onderzoek blijkt ook dat 
hier de komende jaren  verder op ingezet moet worden. 

Ervaringen uit Wilgenheim - Met de samenleving
Door Heleen Wisse, locatieleider

   Samenwerking met Teamasters is kansrijk voor deelnemers 

De activiteitenlocatie Wilgenheim groeit uit zijn voegen. Met de bijna 60 deelnemers is er ruimte te kort om nieuwe 
deelnemers te verwelkomen. Er moet iets gebeuren. Meer samenwerking met de maatschappij is een ambitie die 
Adullam in haar strategische visie heeft uitgewerkt. Daar liggen mogelijk kansen. Onlangs zocht de eigenaar van 
Teamasters contact met ons om te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er waren. De vorige partner 
van Teamasters had zich teruggetrokken en Teamasters was op zoek naar inpakkers. De eigenaar van Teamasters is 
bekend met de doelgroep van Adullam en zag kansen voor samenwerking. 

De eerste vraag die bij zo’n gesprek naar boven komt is, als het gaat om werk, of het aansluit bij de interesse en 
mogelijkheden van de deelnemers. Inpakwerk is voor meerdere deelnemers op Wilgenheim werk wat aansluit bij 
hun wens om voorspelbaarheid. Aangezien het bestaande inpakwerk (snoep, meel en nootjes) te weinig is om aan 
de vraag van de deelnemers te voldoen is het werk van Teamasters een welkome aanvulling in het inpakassortiment 
van Wilgenheim!  Samengevat gaat het om de volgende werkzaamheden:

•  In de ronde kokers wordt er een folie gelegd op de thee, vervolgens wordt het deksel er op geplaatst en wordt het 
dichtgeplakt met een sluitzegel.

•  De kartonnen doosjes zijn gevuld met een doorzichtig theebakje. Zowel op het bakje als op het doosje moet een 
sticker met de houdbaarheidsdatum geplakt worden, deze moeten dus overeenkomen en op bepaalde plaats 
geplakt worden. Daarna worden de kartonnen doosjes dichtplakken met een sluitzegel.

De theedoosjes of kokers in een doos verpakken. De doos moet uitgevouwen worden en na het vullen dichtgeplakt 
met een etiket er op. Na een goed gesprek en nader onderzoek is de stap gezet.  De eigenaar heeft een pand gekocht 
op het industrieterrein in Alblasserdam. Vanaf het allereerste begin zijn we betrokken om het pand mede in te richten 
door het realiseren van een goede werkruimte, kantines en een 
keukentje. Deelnemers komen op Wilgenheim aan en vertrekken 
vervolgens naar hun werk, het bedrijf Teamasters. De hele dag door 
is er voldoende werk en afwisseling vanwege de vele deelhandelin-
gen en de diverse soorten verpakkingen. De eigenaar zorgt er voor 
dat er altijd inpakwerk is. Wij zijn ‘te gast’ in zijn bedrijf en leveren 
werk waar klanten tevreden over zijn. Wat is mooier dan door de 
supermarkt te lopen en te zien dat de verse thee die daar verkocht 
wordt, de thee is die door deelnemers van Wilgenheim is ingepakt!
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Ernstige incidenten
Met de komst van het nieuwe ECD is ook het meldsysteem 
aangepast. Elk incident wordt nu beoordeeld door de indie-
ner op mate van impact en de mate van voorkomen, dit 
leidt tot een bepaalde klasse. Dit is een duidelijke winst t.o.v. 
het vorige meldsysteem. (zie kerngegevens)

In 2018 heeft er een incident plaatsgevonden dat gemeld is 
bij de Inspectie. Aanvullend onderzoek heeft plaatsgevon-
den onder leiding van een externe deskundige. Het onder-
zoek heeft geleid tot een aantal waardevolle verbeteracties. 

2.3.2 Digitaal toedieningsregistratiesysteem 
Door de succesvolle pilot in 2017 op twee locaties, heeft 
in 2018 de uitrol plaatsgevonden van het elektronisch 
toedienregistratiesysteem Ncare t.b.v. het aftekenen van 
medicatie middels een app. Om de uitrol van zorgapplicaties 
die een iPad vereisen mogelijk te maken, zijn er een groot 
aantal iPads aangeschaft met centrale beheersoftware. 
Hierdoor is een uniforme en beheersbare uitrol van iPads 
mogelijk gemaakt. Per locatie zijn de medewerkers vlak voor 
de ingebruikname  opgeleid in het gebruik van deze app 
door de leden van de medische commissie van die locatie. 
Deze nieuwe methode draagt bij aan de medicatieveilig-
heid. Uit de geregistreerde meldingen blijkt dat het aantal 
medicatie-incidenten een neergaande lijn laat zien. In 2019 
worden de effecten door de lokale aandachtsfunctionarissen 
Kwaliteit en Veiligheid nauwkeurig gevolgd.

2.3.3 Bevoegd – en bekwaamheid
Medewerkers bij Adullam zijn bevoegd en bekwaam 
wanneer ze voorbehouden en/of risicovolle handelingen 
verrichten. Adullam draagt zorg voor periodieke bijscho-
ling en werkt daarbij samen met een externe aanbieder en 
eigen interne trainers. Medewerkers dienen periodiek een 
e-learning te doen, waarna vervolgens een praktische toets 
plaatsvindt. In 2018 is het (bij)scholingstraject sterk geprofes-
sionaliseerd, doordat het opleidingsproces d.m.v. het perso-
neelssysteem wordt ondersteund, de eigen trainers verder 
zijn bijgeschoold en er nu consequent gebruik gemaakt 
wordt van e-learing. 

2.3.4 Middelen en maatregelen
In 2018 heeft Adullam - rekening houdend met de nieuwe 
wetgeving Zorg & Dwang, die vanaf 1 januari 2020 gaat 
gelden – nieuw beleid geformuleerd hoe om te gaan met 
vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit beleid is nauw aange-
sloten bij de begeleidingsvisie ASBM.

ASBM is gericht op het ervaren van het gewone leven of, 
anders gezegd, het bieden van goede zorg in een mens-
waardige, hechting bevorderende omgeving. Cliënten erva-

Resultaten zorgveiligheidsenquête

Helemaal mee eens Mee eens Mee oneens Helemaal mee oneens

0% 40%20% 60% 90%10% 50% 80%30% 70% 100%

Binnen ons team wordt het melden van 
fouten en verbetermogelijkheden gestimuleerd.

Een melder krijgt goede feedback op een melding.

We melden incidenten, maar ook risico’s, 
verspillingen en verbetervoorstellen.

Ik kan mijn suggesties over veiligheid en kwaliteit 
vrijelijk kenbaar maken zonder hierop afgerekend te worden.

Bij ons in het team worden ‘pijnlijke’ dingen besproken.

Ik voel me vrij feedback te geven op het handelen 
van collega’s met meer bevoegdheden.

Wij accepteren het niet als fouten zich blijven herhalen.

Ik voel me actief betrokken bij het streven naar / werken 
aan een betere veiligheid in ons werk binnen ons team.

Wij monitoren en bespreken de lopende verbeteracties en 
sturen zelf bij, indien gewenst.

Wij leren andere teams hoe ze zichzelf  
en hun proces kunnen verbeteren.

Wij leren van andere teams en delen actief kennis.

Er heerst een klimaat van continu verbeteren. Dit resulteert 
in betere resultaten en een hoge betrokkenheid.
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ren het gewone leven aan de hand van een betekenisvol 
dagprogramma op de gebieden zelfzorg, wonen, werk en 
vrije tijd. Binnen deze gebieden hebben cliënten taken en 
verantwoordelijkheden waardoor zij competenties kunnen 

opbouwen. De begeleider ondersteunt de cliënt hierin 
onvoorwaardelijk. Per cliënt moet worden bezien welke 
vrijheden de persoon aankan in het gewone leven en welke 
ondersteunende maatregelen daarbij nodig zijn. 

Adullam stelt dat hoe meer wordt aangesloten bij de 
behoeften van de cliënt, en hoe meer wordt aangesloten 
bij het ervaren van het gewone leven, hoe kleiner de nood-
zaak zal worden om vrijheidsbeperkende maatregelen als 
beheersinstrumenten in te zetten. Mede om die reden is 
ASBM leidend in de zorg en begeleiding die Adullam biedt. 

Binnen Adullam bepaalt het ervaren van het gewone (chris-
telijke) leven’ de visie op vrijheid en beperkingen. Het heb-
ben van vrijheid, of de mogelijkheid tot het zelf inrichten van 
het eigen leven, is een fundamenteel recht van ieder mens. 
Verder wordt gesteld dat het hebben van mogelijkheden tot 
zelfontplooiing in belangrijke mate bijdraagt aan het welzijn 
van ieder individu. Wel zijn er kaders op levensbeschouwe-
lijk, sociaal-maatschappelijk, juridisch en zorginhoudelijk vlak 
die deze vrijheid in zekere zin begrenzen.

2.3.4.1 Nadenken over doelen, effecten en middelen 
Elke vorm van vrijheidsbeperking wordt verantwoord naar 
alle betrokken partijen en vastgelegd in  het Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD), enaan het persoonlijk plan van de 
cliënt wordt toegevoegd. Het uitgangspunt is dat mede-
werkers terughoudend zijn waar het vrijheidsbeperkingen 
betreft en bewust nadenken over de doelen en beoogde 
effecten, voordat zij besluiten om deze toe te passen. Elke 
maatregel moet voldoen aan de criteria van subsidiariteit, 
proportionaliteit en doelmatigheid.

“Het apparaatje van Marry’s 
deur is haast onzichtbaar, maar 
heeft wel degelijk een functie. 
Begeleider Johan Riezenbos: 

“Als Marry ‘s nachts de gang op 
gaat, krijgen we een signaal 

door. We weten dan dat Marry 
contact en nabijheid zoekt”.

Uit artikel Adullam contactblad (sept 2018) 

Klaasje Boessenkool (23) werkt als woonbegeleider op De 10 Domeinen. Ze vertelt over de inzet van vrij-
heidsbeperkende middelen. “Het zit niet altijd in angst en agressie; beperkingen kunnen ook gaan over 
dagelijkse dingen waarin zorgvragers ‘beperkt’ werden. Zo mogen onze bewoners nu vrij kiezen wat ze 
willen eten in plaats van dat wij dat voor hen bedenken. 

” Volgens Klaasje Boessenkool speelt het denken vanuit angst een grote rol bij het inzetten van vrijheidsbeperkende 
middelen. “Vooral als een zorgvrager agressief is, heeft dat veel impact op je. Dan werd vaak gekozen voor het beperken 
van de bewegingsvrijheid”, licht ze toe. “In onze groep zijn veel beperkingen afgebouwd; dat is fijn en positief. Ik denk dat 
zorgvragers door middel van goede begeleiding meer vrijheid aankunnen dan ze eerder hadden. Het is belangrijk dat ze 
een basisveiligheid en vertrouwen hebben. Als dat er is, kunnen ze zich meer ontwikkelen.” Zelf heeft ze weleens angst 
ervaren toen een bewoner agressief werd. “Als een bewoner te dicht bij je komt staan of zich heel specifiek in zijn agressie 
op jou richt, doet dat wat met je lichaam. Als professional probeer je neutraal te begeleiden, maar je voelt lichamelijk de 
spanning en adrenaline die je op dat moment krijgt.” Wat doet ze op zo’n moment? Klaasje: “Als de situatie voorbij is, trek 
ik me bijvoorbeeld terug op kantoor. Het is belangrijk dat je de spanning kunt reguleren en weer ‘opnieuw’ kunt starten. 
Als ik gespannen ben, kan ik er niet zijn voor de bewoners. Die voelen dat haarfijn aan en zouden hun vertrouwen in mij 
daardoor kwijt kunnen raken.” Binnen het team wordt goed met dergelijke situaties omgegaan, vindt Klaasje. “We spreken 
elkaar als collega’s regelmatig tijdens de dienst en als er behoefte is aan een gesprek of een luisterend oor, dan zijn we er 
voor elkaar. Praten lucht vaak al op en maakt dat je een situatie kunt verwerken.” Vrijheid geven Toch wil Klaasje niet alleen 
focussen op de inzet van vrijheidsbeperkende middelen die voortkomen uit angst en agressie. “Het beperken van vrijheid 
zit uiteraard ook in kleine dingen. Zo moesten bewoners een paar jaar geleden altijd om elf uur ’s avonds binnen zijn. Nu 
is er bij uitzondering een ‘feestdruppel’ die ingezet kan worden. Dat geeft een bewoner de 
vrijheid om later thuis te komen van een verjaardag of andere activiteit. Een ander voorbeeld 
is dat bewoners meer en meer betrokken worden bij de dagelijkse maaltijden. Ze mogen 
nu vrij kiezen wat ze willen eten en bestellen samen met de begeleiding de boodschappen.” 
Ook voor hun verjaardag mogen ze voor een bepaald bedrag het menu samenstellen. Jaren 
geleden was alles veel meer vastgesteld en was de keuze beperkt. Positieve ontwikkelingen, 
vindt Klaasje. “Er wordt meer gekeken naar de wens van zorgvragers en samen zoeken we 
naar mogelijkheden en alternatieven. Ik denk zeker dat bewoners hierdoor meervrijheid 
ervaren en zich beter kunnen ontwikkelen.”

“Door goede begeleiding kunnen bewoners meer vrijheid aan”
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2.3.4.2 Zorg als proces 
Of het nu gaat om besluitvorming, evaluatie of toekomst 
van een cliënt, medewerkers staan voortdurend stil bij de 
vormen van vrijheidsbeperking die worden toegepast. 
Vrijheidsbeperking wordt in een tijdsperspectief geplaatst: 
wat eens is afgesproken geldt niet voor altijd. Zorg of behan-
deling als proces betekent ook dat medewerkers vooruitkij-
ken, leren van incidenten en nadenken over alternatieven en 
het afbouwen van vrijheidsbeperking.

2.3.4.3 Registratie 
Adullam vindt het belangrijk dat de inzet van vrijheidsbe-
perkingen inzichtelijk is. Een dergelijk inzicht is enerzijds 
een verantwoording van deze inzet tegenover andere par-
tijen, en is anderzijds nodig om gericht beleid op dit vlak te 
kunnen opstellen. Dat betekent dat Adullam niet alleen de 
vrijheidsbeperkingen die onder dwang plaatsvinden worden 
gemeld bij de IGJ, maar ook dat alle vrijheidsbeperkingen 
worden geregistreerd (zie kerngegevens bouwsteen 1). Het 
gaat hierbij om vrijheidsbeperkingen, ongeacht of hierbij 
sprake is van dwang of vrijwilligheid. 

 2.4 Zorgproces 

2.4.1 Elektronisch cliëntendossier
Waar in het jaar 2017 bij het nieuwe Elektronisch Cliënten 
Dossier (ECD) nog vooral de focus lag op het implemen-
teren werd in 2018 vooral de nadruk gelegd op de nazorg 
van deze implementatie. Het nieuwe Plancare dat in 
gebruik werd genomen, is als positief ervaren door onze 
medewerkers. Vanwege een nieuw systeem kwamen er 
ook veel nieuwe en vooral technische vragen naar voren. 
Dit heeft er onder andere toe geleid dat er superusers zijn 
aangesteld. Dit zijn medewerkers op locatie, aan wie tech-
nische vragen rondom het ECD gesteld kunnen worden. 
Per jaar wordt er twee keer een superusers-bijeenkomst 
georganiseerd, waar de superusers en de  applicatiebe-
heerder van elkaar leren.

2.4.2 Ondersteuningsplan
Elke cliënt heeft een ondersteuningsplan. De zorg is goed 
geregeld omdat we planmatig (zie figuur) werken. De 
EVB-er en orthopedagoog werken nauw samen bij het 
opstellen en bijstellen van het ondersteuningsplan. Elk plan 
komt in samenspraak met de cliënt(vertegenwoordiger) 
tot stand. De begeleider rapporteert dagelijks, evalueert 
doelen, analyseert wanneer er bijvoorbeeld incidenten 

zijn en zoekt daarbij oorzaken. Met de verslaglegging en 
bespreking daarvan wordt het plan bijgesteld en is de 
PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) weer rond. 

2.4.3 Toerusting EVB-er
De eerstverantwoordelijk begeleider (EVB-er) is de spil 
in het zorgproces rond de cliënt. In 2018 is een nieuwe 
training ontwikkeld voor deze groep medewerkers. In de 
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training is aandacht voor o.a. taken, rollen en posities van 
de verschillende functies binnen het zorgproces. Vooral de 
positie en de rol van de EVB-er is in de training uitvoerig 
aan de orde geweest, om daarmee het zorgproces verder te 
ondersteunen. Daarnaast is er veel aandacht voor het totale 
zorgproces, de inbreng van ouders, maar ook communicatie-
technieken. Deelnemers van de training zijn positief over de 
training. In 2019 worden verdiepingstrainingen aangeboden 
en worden ook leidinggevenden toegerust om de EVB-er in 
zijn kracht te zetten. 

 2.5 Verwanten en familie 

2.5.1 Bezinning rond de driehoek
Een goede en constructieve relatie tussen ‘cliënt - cliënt-
vertegenwoordiger – begeleider’ is essentieel voor een 
goede zorgverlening. In 2017 werd in het kwaliteitsrapport 
al geconcludeerd dat dit aspect binnen Adullam verder 
kan ontwikkelen. Daarom is op de jaarlijkse studieavond, 
waar alle medewerkers voor zijn uitgenodigd, Chiel Egberts, 
orthopedagoog en eigenaar van Drienamiek gevraagd als 
spreker. Op een inspirerende wijze nam hij de aanwezigen 
mee. Op deze avond werd gesproken over de verschillende 
posities binnen de driehoek en het belang van een goede 
samenwerking. Ook was er ruimte voor dialoog. Ouders, 
leidinggevenden, begeleiders en orthopedagogen gingen 
met de aanwezigen in gesprek. Een waardevolle avond die 
mensen tot nadenken heeft gebracht.

2.5.2 Familiecontacten
Jaarlijks organiseert Adullam een tweetal landelijke con-
tactdagen voor familie en cliënten. Het is een dag waar 
veel ruimte is voor ontmoeting, ontspanning, bezinning 

en samen zingen. Wel zien we dat deze dagen door steeds 
minder mensen wordt bezocht. Er wordt nagedacht over 
een andere vorm. Familie wordt actief betrokken bij de 
zorg de cliënt. Regelmatig is er contact tussen de begelei-
der en de familie. Jaarlijks worden op team- of locatieni-
veau ook familiebijeenkomsten gehouden. Daar worden 
de nieuwe ontwikkelingen gedeeld, een inhoudelijk onder-
werp besproken en er is veel ruimte voor ontmoeting en 
het delen van elkaars ervaringen.

 2.6 Relatie Cliënt – begeleider 

2.6.1 Vitaal team
De kwaliteit van het zorgproces rond de cliënt is sterk afhanke-
lijk van de vitaliteit van het team. Adullam heeft hiervoor een 
beleidskader opgesteld. Een vitaal team is een ‘klein team’, dat 
zorg draagt voor een goede relatieopbouw.  Belangrijk is dat 
er voldoende formatie is om continuïteit te bieden, het team 
divers is qua leeftijd, competenties, werkervaring en  mede-
werkers van harte staan achter de identiteit van Adullam. Hoe 
stabieler het team, hoe beter de relatie met de cliënten en ook 
met de ouders (zie hierbij ook bouwsteen 3 - teamreflectie). 

Binnen Adullam zijn er steeds meer vitale teams, er wordt 
veel gedaan om mensen te binden, te boeien en ook te 
doen ontwikkelen. Met name de teams waar sprake is van 
intensieve begeleiding is het moeilijk de juiste mensen te 
vinden en te binden

2.6.2 Inwerkprogramma nieuwe medewerker
Nieuwe medewerkers krijgen een eigen inwerkprogramma 
passend bij de functie en de groep waar ze komen te 
werken. Daarnaast is er in 2017 een nieuw algemeen pro-

gramma ontwikkeld van twee dagen waarin veel aandacht 
is voor het werken vanuit gedeelde waarden, onderlinge 
contacten (binden), kwaliteit van zorg en andere praktische 
zaken. Uit een evaluatie blijkt er veel waardering te zijn 
voor deze nieuwe opzet. In 2019 wordt ook de basistrai-
ning ASBM (twee dagen) geïntegreerd in het introductie-
programma. Het versterkt een positief groepsproces dat 
bijdraagt aan openheid en verbinding. 

Wat betreft het inwerkprogramma hebben we een best 
practice online gezet en leggen we momenteel de laatste 
hand aan centrale inwerkprogramma’s voor leidinggeven-
den, medewerkers en medewerkers van het servicecentrum. 
Deze inwerkprogramma’s hebben als doel een eenduidige 

inwerkperiode te creëren voor nieuwe medewerkers binnen 
de verschillende voorzieningen. Uiteraard is er ook binnen 
dit programma ruimte gelaten voor locatie- en/of team 
gebonden aspecten, zodat die naar wens kunnen worden 
meegenomen in het inwerkproces van de nieuwe medewer-
ker op de desbetreffende locatie.

2.6.3 Aantrekkelijke werkgever
Aantrekkelijk werkgeverschap is van belang om mede-
werkers te binden en te boeien. Adullam besteedt relatief 
veel geld aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers. 
Vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijk 
voor het goed uitoefenen van het vak. Medewerkers waar-
deren Adullam als werkgever in het algemeen als positief 
en gaan zelden weg vanuit ontevredenheid. Het zijn vaak 
veranderende gezinssituaties en het ontbreken aan door-
groeimogelijkheden waarommedewerkers Adullam verlaten. 

>>  Merkwaarde SAMEN  <<

 “In eerste instantie vond ik het 
erg overdreven 2 introductiedagen, 

maar ik heb er veel van geleerd”.
Deelnemer introductiedagen 

“Heel waardevol om hier 
samen over na te denken.”

Reactie n.a.v. bezinningsbijeenkomst 

“Enthousiaste trainers die 
de informatie en leerstof goed 

over weten te brengen”.
Cursist Evb-training 
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Manager Instelling Kroonheim – Bram Aarnoudse

“Voorafgaand aan deze gilde verwachtte ik een 
groep gemotiveerde studenten. De stage duurt een 
heel jaar, in plaats van twintig weken. Hierdoor is 
persoonlijke vorming veel sterker en de voorberei-
ding op de arbeidsmarkt beter.”

Het project Gildeleren is een samenwerking met het 
Hoorn- beeck College.. Een werkweek bestaat uit drie 
dagdelen les op de locatie Kroonheim, van docenten van 
het Hoornbeeck College, waarnaast de rest van de week 
gevuld wordt met stage. Het Hoornbeeck had al meer 
ervaring in het opstarten van een gilde, omdat dit ook al 
binnen de ouderenzorg was opgezet. Nu de studenten 
een half jaar bezig zijn in het traject, vertelt Bram: “Ik ben 
heel tevreden, het is echt een succes! We zien wel dat 
iedereen naar hetzelfde eindniveau streefde, maar dit 
blijkt voor sommige studenten te hoog gegrepen.”

Het gros van de stu-
denten blijkt de ambitie 
te hebben om na 
het behalen van hun 
diploma bij Adullam te 
blijken. Toch worden 
studenten niet gelijk 
aangenomen, maar 
wordt er bij sollicitaties gekeken naar de goeie balans in 
een team. “Hierdoor willen we geen valse verwachting 
scheppen, door te zeggen dat er 100% kans is op een 
baan binnen Adullam.” 

Voor de nieuwe groep studenten die in september start 
hopen we de ervaring van dit jaar mee te  nemen: “We 
willen extra energie geven aan de coaching van de 
werkbegeleiders van studenten. De zorg op Kroonheim 
is zeer intensief, wat  voor kwetsbare studenten soms 
erg wennen is.” De samenwerking met het Hoornbeeck 
College hopen we zo voort te zetten!

Kroongilde
Met het nieuwe functiegebouw willen we ook meer 
doorgroeimogelijkheden gaan bieden.

Het vak gehandicaptenzorg en het werken bij Adullam 
is op verschillende wijzen onder de aandacht gebracht 
in onze achterban. Onder andere door presentaties op 
het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps-
onderwijs. Daarnaast zijn er veel studenten langs 
geweest op de locaties van Adullam. Deze studenten 
worden gastvrij ontvangen en worden rondgeleid 
om de ervaring van werken in de gehandicaptenzorg 
onder de ogen te komen. Door vernieuwde video’s 
en advertenties proberen we potentiele werknemers 
enthousiast te maken, van jong tot oud, van zij-instro-
mer tot specialist of herintreder. 

2.6.4 Project gildeleren op Kroonheim
In september 2018 is het project Gildeleren gestart 
op locatie Kroonheim. Dit is een opleidingstraject 
binnen de gehandicaptenzorg, waar leerlingen een 
jaar lang, naast de wekelijkse lessen, praktijkwerken op 
de groep. De praktijkopleider en werkbegeleiders van 
Adullam zorgen er samen met de docenten van het 
Hoornbeeck College voor dat studenten zijn omge-
vormd tot professionals. Ook onze cliënten hebben 
hier baat bij. Tijdens de ondertekening van de 
intentieovereenkomst  in mei 2018 verwoord-
den de cliënten het als volgt: ‘Ze kunnen mij 
verstaan als ik praat, wanneer ze langer voor 
mij werken’ en ‘Ik kan ze nu niet meer iets op 
de mouw spelden, want ze weten dan veel 
beter wie ik ben’.
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BOUWSTEEN 2 : Cliënten
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De mening en tevredenheid van cliënten komt naar voren 
door middel van het cliëntervaringsonderzoek. De score 
bij het cliëntervaringsonderzoek wordt berekend als een 
waarde tussen de -100 en de +100, wat het gevolg is van de 
som van het aantal nee- en ja-antwoorden. De antwoorden 
‘soms’ worden ook meegenomen in de berekening, de ant-
woorden ‘weet ik niet’ worden daarentegen niet meegeno-
men. Hierdoor kan een waarde met een gemiddelde score 
onder de 70 gesteld worden als een aandachtspunt.

De verschillende onderdelen binnen het cliëntervaringson-
derzoek zijn weergegeven in onderstaande tabellen. Hierbij 
is de score van 2017/2018 weergegeven en de score van 
2016/2017 wordt daarnaast tussen de haakjes weergegeven. 
Wanneer de score is toegenomen is de cel groen gekleurd. Is 
de score afgenomen dan is de cel rood gekleurd en wanneer 
er geen eerdere score bekend is, is de cel geel gekleurd. Van 
de vragen waarbij er een landelijk gemiddelde bekend is, is 
dit landelijk gemiddelde in de rechterkolom weergegeven. 
De kolom met het landelijk gemiddelde is groen gekleurd 
als beide scores boven het landelijk gemiddelde liggen, geel 
als één van de twee scores boven het landelijk gemiddelde 
ligt en rood wanneer geen van de twee scores boven het 
landelijk gemiddelde ligt.

We zien dat de uitkomsten van Adullam relatief goed zijn, 
vergeleken met de benchmark wordt er slechts op een enkel 
onderdeel lager gescoord. De onderzoeksresultaten laten 
t.o.v. het vorige onderzoek met name bij verwanten (die 
namens de cliënt de vragenlijst hebben ingevuld) een aantal 
keren een lagere score zien. 

Oriëntatie nieuw meetinstrument
In 2018 heeft er een oriëntatie plaatsgevonden t.a.v. andere 
passende meetinstrumenten. Het huidige meetinstrument 
van Customeyes voldoet niet in alle gevallen. De toege-

voegde waarde voor het opstellen van het ondersteunings-
plan kan beter evenals de respons. In 2019 zal een beslissing 
worden genomen met welk instrument in de komende jaren 
de cliëntervaringen zullen worden gemeten. 

 3.1 Zeggenschap 

Gemiddeld genomen scoort zeggenschap erg goed binnen 
Adullam. Het ‘zelf keuzes maken’ is wel een aandachtspunt. 
Tegelijk zien we dat er t.o.v. vorig jaar een positieve ontwikke-
ling is. met name verwanten scoren hier hoog. In het laatste 
cliëntervaringsonderzoek zijn voor het eerst vragen rondom 
logeren opgenomen. Met name de cliënten zijn positief, 
ouders vragen aandacht voor het maken van eigen keuzes. 

We zien dat bij ontevredenheid zowel cliënten als ouders/ 
verwanten niet goed weten wat ze moeten doen. Ook de 
omgang met vragen en problemen kan verbeterd worden. 
Het introduceren van een cliëntbrochure met overzichtelijke 
informatie en contactgegevens, kan bijdragen aan het ver-
helpen van deze onduidelijkheid. Ook een verdere bekend-
heid van de vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris 
kan hier in bijdragen.

 3.2 Kwaliteit van bestaan 

Onderzoek 2017/2018 
– (2016/2017)

Sco
re cliën

ten

Sco
re o

u
d

ers/ 
verw

an
ten

Lan
d

elijk 
g

em
id

d
eld

e

Ik mag zelf keuzes maken 
(binnen wonen) 71.3 - (64.3) 100 - (27.3) 77.4

Tevreden over de regels en 
afspraken in het woonhuis 82.2 - (78.9) 80.0 - (76.2) -

Ik mag zelf keuzes maken 
(binnen logeren) 100 30.8 -

Tevreden over de regels en 
afspraken in het logeerhuis 100 91.7 -

Tevreden over de omgang 
met vragen en problemen 82.6 66.7 -

Weten wat te doen bij 
ontevredenheid 65.0 - (60.2) 32.5 - (25.8) 62.1

Onderzoek 2017/2018 
– (2016/2017)

Sco
re cliën

ten

Sco
re o

u
d

ers/ 
verw

an
ten

Lan
d

elijk 
g

em
id

d
eld

e

Voldoende aandacht wat 
de Heere in de Bijbel zegt 93.8 - (94.4) 98.5 - (97.5) -

Ik voel me gezond 76.6 - (74.5) 84.1 - (79.5) -

Ik kan mezelf zijn 82.9 - (84.5) 95.2 - (94.7) -

Ik ben voldoende in staat 
mijn wensen duidelijk te 
maken

50.0 - (44.5) 32.8 - (13.2) -

Ik heb het leuk met 
anderen op het 
dagactiviteitencentrum

83.1 - (80.4) 92.1 - (76.9) 73.3

Ik ben tevreden over 
het vervoer van het 
dagactiviteitencentrum

87.3 - (86.5) 100 - (92.9) 79.9

Ik voel me veilig op het 
dagactiviteitencentrum 88.4 - (85.4) 81.1 - (93.1) 85.0

3.  BOUWSTEEN 2  |  Ervaringen van Cliënten
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Als identiteitsgebonden organisatie willen we zorg verlenen 
vanuit een eeuwigheidsperspectief, waarbij het Woord van 
God (de Bijbel) ons richtsnoer is voor de invulling van ons 
dagelijks leven. Centraal staat hierin de boodschap ‘God lief 
te hebben boven alles en onze naasten als onszelf’. We zien 
dat cliënten en verwanten hoog blijven scoren op het thema 
kwaliteit van bestaan. Ze vinden dat er voldoende aandacht 
is voor wat de Heere ons in de Bijbel  te zeggen heeft. 
Hiermee voelen cliënten zich veilig en thuis bij Adullam. Een 
groot deel erkent ook dat ze zichzelf kunnen zijn. 

Adullam scoort relatief hoog t.o.v. het landelijk gemiddelde. 
Vanuit het begeleidingsmodel ASBM staat de behoefte van 
de cliënten centraal en dat zien we dan ook terug in de 
waardering. Een aandachtspunt is de veiligheid tijdens de 
dagactiviteiten, met name verwanten laten een lagere waar-
dering zien. Mogelijk wordt dit  veroorzaakt door groepswij-
zigingen die in het begin soms wat spanning oproep, terwijl 
dat op termijn juist meer veiligheid biedt.

 3.3 Veilige zorg 

Veiligheid is van groot belang voor het ervaren van het 
gewone leven. Cliënten en verwanten geven in het alge-
meen een hoge waardering. Adullam investeert in een 
goede groepssamenstelling en het bouwen aan een goede 
relatie. Beide dragen bij aan de veiligheidsbeleving. Wat 
opvalt is dat ouders/verwanten rondom veiligheid lager 
scoren dan vorig jaar. De respons van ouders is dit jaar iets 
hoger dan voorgaande jaren, wat een breder – meer repre-
sentatief -  beeld van antwoorden weergeeft. We zien dat 
het veilig voelen op de kamer een aandachtspunt is, waar 
verbetering moet komen. De veiligheid van gebouwen en 
gebruiksmaterialen heeft ook onze aandacht. Op verschil-
lende locaties zijn er ook nieuwbouwplannen, waardoor ook 
meer veiligheid kan worden geboden.

 3.4 Zorgproces 

De onderzoeksresultaten laten zien dat Adullam hoog scoort 
t.o.v. van het landelijk gemiddelde. Bij de ouders/verwanten 
zien we wel dat de score iets afneemt maar daarmee nog 
steeds als uitstekend kan worden beoordeeld. Bijzonder 
tevreden zijn ze over de begeleiders. De goede contacten 
die er zijn, maar ook het werken vanuit het hart wordt bij-
zonder gewaardeerd.  

Er is tevredenheid over het ondersteuningsplan: de wijze 
waarop dit wordt besproken en hoe rekening wordt gehou-
den met de wensen van de cliënt. Waardevol is ook dat cliën-
ten het werk wat ze doen als nuttig en betekenisvol ervaren. 

Onderzoek 2017/2018 
– (2016/2017)

Sco
re cliën

ten

Sco
re o

u
d

ers/ 
verw

an
ten

Lan
d

elijk 
g

em
id

d
eld

e

Ik vind het fijn om hier 
te wonen 90.4 - (86.8) 100.0 - (88.2) 70.4

Ik voel me veilig in de 
kamer (binnen wonen) 87.5 - (90.4) 66.7 - (95.7) 76.5

Ik voel me veilig op de 
groep (binnen wonen) 73.3  - (56.8) 66.7 - (79.3) -

Ik vind het fijn om hier 
te logeren 50.0 89.5 -

Ik voel me veilig in de 
kamer (binnen logeren) 100 78.4 -

Ik voel me veilig op de 
groep (binnen logeren) 83.3 78.9 -

Ik voel me veilig op het 
dagactiviteitencentrum 88.4 - (85.4) 81.1 - (93.1) 85.0

Onderzoek 2017/2018 
– (2016/2017) Sco

re 
cliën

ten
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re 
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d
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d
eld

e

Ik ben tevreden over de 
zorg en dienstverlening 91.3 - (86.9) 95.2 - (97.6) 72.2

Ik ben tevreden over mijn 
begeleiders 88.3 - (85.9) 95.2 - (95.1) 77.9

Ik ben tevreden over 
de hulp die ik van mijn 
begeleiders krijg

91.4 - (87.4) 96.8 - (97.6) 78.8

De dingen die ik doe op 
mijn werk / DAC zijn nuttig 88.0 - (83.9) 83.8 - (93.3) 75.5

Ik ben tevreden over het 
ondersteuningsplan 95.3 - (88.8) 97.1 - (100) 80.0

 “Goed helpen met baardje 
scheren. Dat vergeten sommige 

juffies. Soms is er weinig tijd 
en is de leiding druk”.

(een cliënt) 
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 3.5 Verwanten en familie 

Hoewel het onderzoek van 2017/2018 erg hoog scoort ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde, is er bij de scores van 
verwanten en familie een vermindering te zien ten opzichte 
van vorig jaar. De afname van tevredenheid over het onder-
steuningsplan wordt door het herzieningsproces van het 
ondersteuningsplan hopelijk gewaarborgd. Door middel van 
het introduceren van een cliëntbrochure en ook het open-
stellen van het cliëntportaal wordt de zorg en dienstverle-
ning meer zichtbaar voor ouders/verwanten. Dit kan helpen 
tot verbetering van de tevredenheid. Daarnaast zien we ook 
dat  de respons van ouders/verwanten bij dit onderzoek 
hoger is als bij het vorige onderzoek.

 3.6 Relatie cliënt – begeleider 

De relatie van de cliënt met de begeleider is ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde erg sterk. Er is veel waardering 
voor het nakomen van afspraken. Begeleiders werken vanuit 
de ASBM-visie en dat wordt zichtbaar in de cliënttevreden-
heid. Een aandachtspunt is dat begeleiders kunnen helpen 
om met geld om te gaan. Vaak zien begeleiders dit als een 
taak van de wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoer-
der. Vanuit de begeleiding kan dit worden opgepakt als 
verbeterpunt. 

Het goed luisteren naar de cliënt en het kunnen praten 
over moeilijke dingen is een belangrijk onderdeel voor het 
aangaan van een dialoog en het hebben een goede relatie. 
Hierbij geven zowel cliënten als ouders een hoge score. Het 
spreken over moeilijke dingen kan nog verbeterd worden. 
Stabiliteit van teams, tijd voor de individuele cliënt en het 
opbouwen van een goede relatie, zijn essentiële ingrediën-
ten om met de cliënt de ‘diepte’ in te gaan.

Onderzoek 2017/2018 
– (2016/2017) Sco

re 
o

u
d

ers/ 
verw

an
ten

Lan
d

elijk 
g

em
id

d
eld

e

Ik ben tevreden over de zorg 
en dienstverlening 72.2 72.2

Ik ben tevreden over de 
begeleiders 77.9 77.9

Ik ben tevreden over de hulp 
die de begeleiders bieden 
aan mijn kind

78.8 78.8

De werkzaamheden op de 
DAC zijn zinvol 75.5 75.5

Ik ben tevreden over het 
ondersteuningsplan 80.0 80.0

Onderzoek 2017/2018 
– (2016/2017) Sco

re 
cliën

ten

Sco
re 

o
u

d
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an

ten

Lan
d

elijk 
g

em
id

d
eld

e

Begeleiders houden zich aan 
de afspraken 81.0 - (80.9) 91.9 - (96.1) 72.3

Begeleiders luisteren goed 
naar mij 91.7 95.2 80.4

Begeleiders bieden hulp 
waar nodig 92.5 100 -

Ik kan met begeleiders over 
moeilijke dingen praten 75.3 - (65.4) 62.2 - (51.6) 69.9

Begeleiders helpen mij om 
zelf keuzes te maken 84.0 80.4 70.3

Begeleiders vertellen het als 

er iets verandert
87.6 - (83.8) 98.1 - (100) 71.9

Begeleiders helpen mij 

omgaan met andere mensen
86.0 - (80.7) 95.6 - (97.0) 51.6

Begeleiders helpen mij met 

geld omgaan
67.3 - (72.7) 100 - (-20) 32.8

 Zoals het nu is in huis en
 omgeving is het goed!”

(een cliënt) 
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BOUWSTEEN 3 : Medewerkers
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Teamreflecties staan niet op zichzelf. Adullam heeft binnen 
haar beleidscyclus de jaarlijkse teamreflectie geïntegreerd 
(zie afbeelding). Nadat de kaderbrief is opgesteld worden 
teams uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over 
een aantal thema’s rondom de zorg. De uitkomsten van 
deze teamreflecties worden gebruik om de team- en loca-
tiespeerpunten te formuleren. Teamreflectie vraagt open-
heid en reflectievermogen, dit wordt o.a. ook gestimuleerd 
door de manier van leiderschap en bijvoorbeeld door het 
gebruik van de 360-graden feedback tijdens de jaarlijkse 
functioneringsgesprekken.  

Ruim 90% van de teams heeft deelgenomen aan de jaarlijkse 
teamreflectie. Redenen om niet mee te doen aan de team-
reflectie waren een geheel onstabiel team, nieuwe mede-
werkers, een nieuwe teamleider, of de teamreflectie werd op 

een andere manier ingevuld. Vooraf is met leidinggevenden 
gesproken over de ervaringen van vorig jaar. Er is meer 
ruimte gegeven voor maatwerk, zonder dat dit ten koste 
gaat van vergelijkbaarheid voor de organisatie als geheel

Onze werkwijze:
Voor de uitvoering van de teamreflectie is een format (zie 
ook afbeelding) opgesteld waarin de thema’s zijn benoemd 
die aan de orde komen en waarbij de teams ook worden 
uitgedaagd iemand van buiten het team  uit te nodigen. 
Deze persoon kan verdiepingsvragen stellen en kan helpen 
om ‘blinde vlekken’ in het team te doen ontdekken. Tegelijk 
is het voor de persoon zelf weer een leermogelijkheid. De 
opgedane kennis kan hij of zij meenemen naar zijn eigen 
team. Uitkomsten van de teamreflecties worden ook op 
locatie- en sectorniveau gebruikt bij de teamreflectie van 

teamleider en managers. 
Nadat teams hebben gere-
flecteerd op de verschillende 
onderwerpen hebben ze 
aangegeven welke waarden 
van ‘kwaliteit van arbeid’ de 
meeste invloed op de uit-
eindelijke score hebben. De 
twee meest invloedrijkste 
zijn telkens benoemd. De 
waarden zijn: Deskundigheid, 
Gedeelde ASBM-visie, Lerend 
vermogen, Eigenaarschap, 
Verantwoordelijkheid en 
Stabiliteit (van het team) 

In de volgende paragrafen 
worden de uitkomsten van de 
reflecties schematisch weerge-
geven en nader toegelicht.

 4.1 Zeggenschap 

De teams beoordelen de ruimte en het gebruik van zeggen-
schap voor cliënten overwegend als sterk. Op diverse loca-
ties zien we dat er een spanningsveld wordt ervaren in de 
mate waarin de cliënt zelf mee mag en kan praten. Vragen 
zijn hierbij in hoeverre een cliënt wilsbekwaam is en in hoe-
verre de cliënt zelf dingen mag beslissen. 

4.  BOUWSTEEN 3 | Zelfreflectie in zorgteams
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Lizette van Dalen
Medewerker woonbegeleiding op instelling Maasheim 

Tijdens mijn opleiding SPW heb ik stagegelopen 
op woonvoorziening Polderheim, waardoor ik 
betrokken raakte bij de organisatie. Eenmaal klaar 
met de opleiding ging ik op zoek naar een baan, 
waarna ik aan de slag mocht gaan als woonbege-
leider op Zuiderheim. Nu, zeven jaar later, mag ik 
nog steeds werkzaam zijn in Puttershoek, maar 
nu in de nieuwbouw: Maasheim, woongroep de 
Meerkade.
De Meerkade is een ontzettend leuke woongroep, 
waar zeven bewoners wonen met een ernstig ver-
standelijke beperking en daarbij een intensieve 
begeleidingsvraag. 
In het werk is het 
belangrijk dat we ons 
goed verdiepen in onze 
bewoners. Hierbij kij-
ken we onder andere 
naar hun ontwikkeling-
sniveau, welke diag-
noses gesteld zijn, etc. 
Daarnaast proberen 
we steeds met elkaar 
te kijken hoe we zo 
goed mogelijk kun-
nen aansluiten op hun 
behoeften.
Wat me steeds weer 
raakt op de Meerkade, 
is dat de bewoners zo 
blij kunnen zijn met 
iets kleins: een eitje 
op brood is bijvoorbeeld al een feest voor ze. Ik 
geniet elke dag van mijn werk. Mooi is dat je echt 
een band met ze opbouwt. Zo was ik laatst met 
vakantie geweest en toen ik terugkwam, zag een 
bewoner mij aankomen. Haar ogen begonnen 
te glimmen en toen de deur openging, kreeg ik 
direct een flinke omhelzing... leuker terugkomen 
kan toch niet?!

Een eitje op 
brood is al een 

feest voor ze!

Adullam Contact   |   31

Sinds 2015 ben ik binnen Maasheim als vrijwil-
liger aangesteld als vrijwilligerscoördinator. 
Samen met vijf medewerkers van Maasheim vor-
men we de vrijwilligerscommissie, waarin ieder 
zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Binnen 
deze commissie ben ik verantwoordelijk voor 

werving en selectie 
van de groepsvrijwil-
ligers en gastgezin-
nen. Daarnaast ben ik 
in mijn rol als vrijwil-
ligerscoördinator, in 
overleg met de lei-
ding, de schakel tus-
sen de deelnemers 
en de vrijwilligers. 
Voor de leiding op de 
groepen is het prettig 
om de aandacht over 
de deelnemers goed 
te kunnen verdelen 
met ondersteuning 
van vrijwilligers. De 
vrijwilligers kunnen 
helpen bij activi-
teiten, ze kunnen 

één-op-één aandacht geven aan deelnemers 
(bijvoorbeeld bij snoezelen, voorlezen of wande-
len) of werken aan een specifiek doel. 
Ook op de gastgezinnen is dit van toepassing. 
De deelnemers genieten ervan om naar een 
gastgezin te gaan! Op deze manier nemen zij 
deel aan het gewone leven én het is een uitbrei-
ding van het sociale netwerk van de deelnemer.
Het contact met de vrijwilligers die een warm 
hart voor de deelnemers hebben, de mooie 
momenten met de deelnemers en de prettige 
samenwerking met de medewerkers zijn voor 
mij waardevol om deze coördinerende taak te 
vervullen.

Marieke Barth

Aan het woordTekst: Ada van Lagen

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Vrijwilligerscoördinator  op instelling Maasheim

Een warm 
hart voor de 
deelnemers!

Er wordt de laatste tijd meer aandacht besteed aan de 
inbreng van een cliënt bij het maken van een nieuw 
ondersteuningsplan. Hierdoor heeft de ervaring en de 
tevredenheid van een cliënt invloed op het maken van 
een nieuw ondersteuningsplan. Zeggenschap komt ook 
naar voren wanneer er sprake is van bewonersvergade-
ringen. De laatste tijd lijken deze bewonersvergaderingen 
iets te verzwakken. Soms worden deze vergaderingen 
ook niet altijd positief ervaren en wordt het meer gezocht 
in persoonlijke gesprekjes. Vergeleken met het jaar 2017 
zien we dat, wat betreft zeggenschap, de teams positief 
scoren. Dit komt onder andere naar voren doordat de 
teams zeggen meer naar cliënten te luisteren en ook hun 
mening meer mee te nemen in beslissingen. Een posi-
tieve ontwikkeling!  

De belangrijkste waarden die uit de teamreflectie naar 
voren komen, zijn gedeelde ASBM-visie en het lerend 
vermogen binnen de teams. Deze worden dus het sterkst 
gecorreleerd met zeggenschap. Omdat de ASBM-visie 
uitgaat vanuit de behoefte van de cliënt, zien teams dat 
zeggenschap hier een hele grote rol in speelt. Het lerend 
vermogen vinden teams vooral terug in de driehoek; ‘cliënt 
- cliëntvertegenwoordiger – begeleider’, met name wie er 
zeggenschap heeft over de keuzes van een cliënt. Teams 
erkennen dat hierin nog een verdere groei mogelijk is. De 
landelijke bijeenkomst rond dit thema in november jl. is 
dan ook een waardevolle investering.

 4.2 Kwaliteit van bestaan 

Teams beoordelen de kwaliteit van bestaan – het welzijn van 
de cliënt -  gemiddeld sterk tot zeer sterk. Wel zien we dat er 
meer spreiding is in de antwoordkeuzes. Binnen de teams 
wordt dit dus wel onderscheiden ervaren. 

We zien dat bij bepaalde teams het deelnemen aan maat-
schappelijke activiteiten erg verweven ligt met de kwaliteit 
van bestaan. Andere teams vinden dat het meer verweven 
ligt met ‘naar huis gaan’, of het gaan naar gastgezinnen en 
vrijwilligers. Overkoepelend wordt ervaren dat het opdoen 
van sociale contacten belangrijk is en hier wordt door 
gastgezinnen, vrijwilligers en maatschappelijke activiteiten 
aan bijgedragen. De teams vinden dat ze op dit vlak goed 
bezig zijn, al zijn er teams die voor zichzelf het speerpunt 
formuleren om meer aandacht te besteden aan bijvoorbeeld 
het benutten en uitbouwen van het netwerk van de cliënt. 
Ook de aandacht voor veiligheid binnen de teams wordt 
genoemd als erg belangrijk voor de kwaliteit van bestaan 
voor cliënten. Het zicht op het welzijn van de cliënten is ten 
opzichte van 2017 iets verminderd. Teams geven bredere 
antwoorden, van zwak tot zeer sterk. 

Met een grote meerderheid zien we dat de kernwaarde 
gedeelde ASBM-visie het meest gekozen wordt als belang-
hebbende factor bij de kwaliteit van bestaan van de cliënt. 
De zorg en begeleiding vanuit de behoefte van de cliënt, 
gaat erg gepaard met de kwaliteit van  zorg en het welzijn 
van de cliënt.

 4.3 Veilige zorg 
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De teams zijn kritisch m.b.t. de veiligheid van de zorg. Meer 
dan 65% beoordeelt het bewustzijn en het handelen als 
matig of zelfs zwak. We zien t.o.v. vorig jaar geen stijging. 
Er is zelfs een lichte daling zichtbaar doordat een aantal 
teams nu tot de score van ‘zwak’ komt. Op de locaties wordt 
bewuster omgegaan met het hygiënisch werken en brand-
veiligheid. Het leren van incidenten heeft in 2018 ook een 
grote betekenis gekregen: het melden van incidenten vindt 
consequenter plaats en aanvullende oorzaakanalyses dragen 
bij aan structurele verbeteringen. Het melden van inciden-
ten wordt steeds meer als een kans gezien om te leren. 

Wat betreft het thema veiligheid zien we ook dat teams 
onderkennen dat medische kennis onvoldoende op loca-
tie of binnen het team beschikbaar is. Sommige teams 
geven aan dat de locaties oud en onveilig zijn, maar hier 
is nu sprake van nieuwbouw initiatieven, zodat dit op ter-
mijn snel beter zal worden. De teams staan erg open voor 
gesprek over lastige situaties en ook voor verbeteringen 
zien we veel draagvlak. 

Bij veilige zorg  zien we dat de kernwaarden deskundigheid en 
verantwoordelijkheid grote factoren zijn die dit beïnvloeden.  Er 
is meer behoefte aan deskundigheid op het vlak van medische 
kennis. De verantwoordelijkheid om incidenten te melden en 
hygiënisch te werken zien de teams als positieve ontwikkeling. 
De verantwoordelijkheid vinden we ook terug in openheid, het 
draagvlak voor commentaar en de verbetervoorstellen.

 4.4 Zorgproces 

Teamleden zijn enthousiast over de kwaliteit van het zorg-
proces. Vanuit de teams wordt aangegeven dat de bewoners 
goed gekend worden door de begeleiders, waardoor  zorg 
op maat geleverd kan worden. Er is sprake van een positieve 
samenwerking met ouders en vertegenwoordigers, ook in 
combinatie met de orthopedagoog. 

Beeldvorming is een actueel onderwerp wat periodiek 
op de agenda staat. Teamleden, samen met de orthope-
dagoog, krijgen hiermee een betrouwbaar beeld van de 
cliënt waardoor er ook maatwerk kan worden geboden.  
De behoeften van de cliënt staan hierbij centraal. Het per-
spectief en de doelen van de bewoners komen daardoor 
ook terug in de rapportages. Er is sprake van een focus op 
het gewone leven ervaren. Aandachtspunt in het zorgpro-
ces is de professionele rapportage en dossiervorming. Er 
zijn een aantal teams die voor zichzelf hiervoor leerpunten 
hebben benoemd.

De waarden deskundigheid en de gedeelde ASBM-visie 
worden als de belangrijkste redenen genoemd dat de score 
positief is. Deze deskundigheid zien we vooral rondom het 
zorgproces in de kennis van, contacten met en het antici-
peren rondom de cliënt. De gedeelde ASBM-visie, zoals die 
toegepast wordt binnen het zorgproces, zorgt voor een een-
duidige focus op de behoefte van de cliënt. Dit bepaalt het 
gehele zorgproces, waardoor de cliënt centraal staat en de 
zorg op maat geboden kan worden. Medewerker zijn tevre-
den over hun eigen handelen in deze.

 4.5 Verwanten & familie 

Vanuit de driehoek ‘cliënt - cliëntvertegenwoordiger – bege-
leider’ merken we dat de teams een sterke reflectie weerge-
ven. De ouders/verwanten worden actief meegenomen in 
het maken van de ondersteuningsplannen. Eenmaal per jaar 
wordt er een ouder- of familieavond georganiseerd wat laat 
zien dat er sprake is van een actieve samenwerking. Aan het 
werken in de driehoek wordt veel aandacht besteed. Omdat 
de zorg- en dienstverlening waarmee Adullam werkt uitgaat 
van de behoeften van de cliënt komt dit veelal overeen met 
de behoeften van de ouders/vertegenwoordigers. 

Er is veel energie gestoken in het aangaan van een relatie 
met de ouders/ verwanten. Ouders worden bijvoorbeeld 
meegenomen naar uitjes, naar artsen en helpen met de 
grote schoonmaak van de kamers.
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“Bewoners hebben hier veel 
eigen inbreng; dit komt ook 

naar voren met het inbrengen 
van het CTO bij het OP”.

Team Meerkoet & Rietkraag 

“Ons doel is om medewerkers 
op de groep zoveel mogelijk te 
laten staan en EVB’ers zo min 

mogelijk te verschuiven.”
Team Polderheim 
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Vergeleken met de teamreflecties van verleden jaar zien we 
dat het contact met verwanten/ familie is toegenomen. Er is 
hier steeds meer oog voor. Dit is ook goed terug te zien in de 
open antwoorden uit de teamreflecties. 

De waarden die in dit geval sterk correleren met de antwoor-
den in de teamreflectie zijn verantwoordelijkheid en een 
gedeelde ASBM-visie. Daarbij zien we dat de verantwoor-
delijk sterk naar voren komt in het feit dat opbouw van een 
relatie bestaat uit het opbouwen vanuit beide kanten. Hierbij 
wordt verantwoordelijkheid gevraagd van zowel ouders/
verwanten als van de begeleiders. Een gedeelde ASBM-visie 
komt naar voren door middel van behoeften voor de cliënt 
die overeen komen met de behoeften van een ouders/ver-
wanten. Op één van de teams werd de familiebijeenkomst 
ingevuld met het thema de ‘driehoek’. De aanwezige ouders 
en de begeleiders waren erg enthousiast. Er werd uitvoerig 
stilgestaan bij elkaars positie in de driehoek, maar ook de 
verschillende verantwoordelijkheden. Bewustzijn dat een 
begeleider een ‘voorbijganger’ is zorgde voor waardevolle 
inzichten en mooie gesprekken. 

 4.6 Relatie cliënt-begeleider 

Een goede relatie tussen de cliënt en een begeleider is essen-
tieel voor het aangaan van een goede zorgverlening. Ook de 
stabiliteit in een team is bepalend voor een goede relatie-
opbouw. Aan de ene kant geven teams hogere scores (zeer 
sterk), anderzijds zien we ook dat er een aantal teams zijn die 
de beoordeling van zwak of matig noemen. Er zijn een aantal 

teams, met name in de intensieve zorg, die worstelen met de 
invulling van vacatures. Er wordt dan gebruik gemaakt van uit-
zendkrachten. Deze oplossing bevordert echter niet een goede 
relatieopbouw, omdat het veelal om tijdelijke invulling gaat. 

Vergeleken met de vorige teamreflectie zien we een aantal 
positieve ontwikkelingen. Ruim 20% van de teams duiden 
de relatie cliënt-begeleider als zeer sterk. Een duidelijk groei 
t.o.v. 2017. Maar aan de andere kant zien we dat bepaalde 
teams negatiever gaan scoren. De schaarste op de  arbeids-
markt, de intensieve zorgvraag en de inzet van tijdelijke uit-
zendkrachten zijn hier zeker debet aan. 

De waarden die sterk gecorreleerd worden met deze relatie 
zijn stabiliteit van het team, eigenaarschap en de gedeelde 
ASBM-visie. Het stabiele team is logischerwijs sterk gecorre-
leerd, omdat  het aangaan van een relatie stabiliteit vereist. 
Hiernaast wordt ook eigenaarschap gevraagd, wat laat zien 
dat er sprake is van verantwoordelijkheidsgevoel en goede 
samenwerking. Als laatst merken we dat de ASBM-visie 
gecorreleerd is hiermee, vanwege dat het aangaan van een 
relatie erg in overeenstemming is met de ASBM-waarden. 
Teams die zeer sterk scoren verwijzen steeds naar de sterke 
ASBM-visie binnen het team.

0% 40%20% 60% 80% 100%

2017

2018

zwak matig sterk zeer sterk

Lizette van Dalen
Medewerker woonbegeleiding op instelling Maasheim 

Tijdens mijn opleiding SPW heb ik stagegelopen 
op woonvoorziening Polderheim, waardoor ik 
betrokken raakte bij de organisatie. Eenmaal klaar 
met de opleiding ging ik op zoek naar een baan, 
waarna ik aan de slag mocht gaan als woonbege-
leider op Zuiderheim. Nu, zeven jaar later, mag ik 
nog steeds werkzaam zijn in Puttershoek, maar 
nu in de nieuwbouw: Maasheim, woongroep de 
Meerkade.
De Meerkade is een ontzettend leuke woongroep, 
waar zeven bewoners wonen met een ernstig ver-
standelijke beperking en daarbij een intensieve 
begeleidingsvraag. 
In het werk is het 
belangrijk dat we ons 
goed verdiepen in onze 
bewoners. Hierbij kij-
ken we onder andere 
naar hun ontwikkeling-
sniveau, welke diag-
noses gesteld zijn, etc. 
Daarnaast proberen 
we steeds met elkaar 
te kijken hoe we zo 
goed mogelijk kun-
nen aansluiten op hun 
behoeften.
Wat me steeds weer 
raakt op de Meerkade, 
is dat de bewoners zo 
blij kunnen zijn met 
iets kleins: een eitje 
op brood is bijvoorbeeld al een feest voor ze. Ik 
geniet elke dag van mijn werk. Mooi is dat je echt 
een band met ze opbouwt. Zo was ik laatst met 
vakantie geweest en toen ik terugkwam, zag een 
bewoner mij aankomen. Haar ogen begonnen 
te glimmen en toen de deur openging, kreeg ik 
direct een flinke omhelzing... leuker terugkomen 
kan toch niet?!

Een eitje op 
brood is al een 

feest voor ze!

Adullam Contact   |   31

Sinds 2015 ben ik binnen Maasheim als vrijwil-
liger aangesteld als vrijwilligerscoördinator. 
Samen met vijf medewerkers van Maasheim vor-
men we de vrijwilligerscommissie, waarin ieder 
zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Binnen 
deze commissie ben ik verantwoordelijk voor 

werving en selectie 
van de groepsvrijwil-
ligers en gastgezin-
nen. Daarnaast ben ik 
in mijn rol als vrijwil-
ligerscoördinator, in 
overleg met de lei-
ding, de schakel tus-
sen de deelnemers 
en de vrijwilligers. 
Voor de leiding op de 
groepen is het prettig 
om de aandacht over 
de deelnemers goed 
te kunnen verdelen 
met ondersteuning 
van vrijwilligers. De 
vrijwilligers kunnen 
helpen bij activi-
teiten, ze kunnen 

één-op-één aandacht geven aan deelnemers 
(bijvoorbeeld bij snoezelen, voorlezen of wande-
len) of werken aan een specifiek doel. 
Ook op de gastgezinnen is dit van toepassing. 
De deelnemers genieten ervan om naar een 
gastgezin te gaan! Op deze manier nemen zij 
deel aan het gewone leven én het is een uitbrei-
ding van het sociale netwerk van de deelnemer.
Het contact met de vrijwilligers die een warm 
hart voor de deelnemers hebben, de mooie 
momenten met de deelnemers en de prettige 
samenwerking met de medewerkers zijn voor 
mij waardevol om deze coördinerende taak te 
vervullen.

Marieke Barth

Aan het woordTekst: Ada van Lagen

Lees meer verhalen op www.werkenbijadullam.nl

Vrijwilligerscoördinator  op instelling Maasheim

Een warm 
hart voor de 
deelnemers!

“Het plan is ontstaan om 
een brusjesdag te organiseren. 

Dit om de relaties met de families 
nog sterker te maken.“

Team de Klimop 
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De resultaten van het kwaliteitsrapport zijn voorgelegd aan 
vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad (OR), de 
Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Raad van Toezicht (RvT). 
Door middel van zogenaamde dialoogsessies is hierover het 
gesprek gevoerd . In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze 
waarop de reflectie  heeft plaatsgevonden, de ontvangen 
reflectie en de wijze waarop Adullam opvolging geeft aan de 
uitkomsten van de reflectie.

 Dialoog in de praktijk 

De reflectie bestond uit een dialoogsessie, die gehouden 
is op het dagactiviteitencentrum Veldheim te Ede. Voor 
de dialoogsessie zijn vertegenwoordigers van de OR, CCR 
en RvT uitgenodigd. Bij de dialoogsessie waren daarnaast 
verschillende disciplines vertegenwoordigd, zoals ouders, 
cliënten, begeleiders, leidinggevenden, vrijwilligers, ortho-
pedagoog, stafleden, leden van het managementteam en 
de Raad van Bestuur. 

Aan de hand een drietal thema’s - ‘Zorg & identiteit’, 
‘Professionele zorg’ en ‘Zorg & samenleving’ - is met elkaar 
gesproken over de kwaliteit van zorg zoals Adullam die in de 
praktijk vorm geeft. 

De dialooggesprekken werden in kleine groepjes gehouden 
waar steeds verschillende disciplines bij aanwezig waren. 
Ook was er een rondleiding o.l.v. deelnemers die werkzaam 
zijn op Veldheim. Er werd kennis gemaakt met de dagelijkse 
praktijk en in gesprek gegaan met cliënten en begeleiders. 
De dialoogsessies werden afgesloten met een samenvat-
tende reflectie richting de bestuurder.

 Complimenten 

Er was een brede waardering voor de gezamenlijk ontmoe-
ting, waarin het delen van ervaringen rond de kwaliteit van 
zorg centraal stond. Het feit dat Adullam over veel vrijwilligers 

beschikt wordt breed gewaardeerd. Ook het werken met 
het begeleidingsmodel ASBM wordt gezien als een sterk 
middel om de cliënt het gewone leven te doen ervaren. Alle 
betrokkenen zien dit in meer of minder mate terug in de wijze 
waarop Adullam de zorg organiseert. Het is ook bijzonder 
om te horen hoe deelnemers het ervaren om een ‘eerste stap’ 
buiten de deur te zetten. Eén verwoorde het zo: “Mijn droom 
kwam uit, ik wilde altijd met dieren werken, en nu kan ik dat!”

 Belangrijk 

De dialoogsessie leverde ook waardevolle tips op. Dat er veel 
vrijwilligers zijn wordt positief gewaardeerd, wel wordt er 
aandacht gevraagd voor het inwerken  van de vrijwilligers 
met name ook inzicht en kennis van onze begeleidingsvisie 
(ASBM). Ook in de samenwerking in de driehoek (cliënt - cli-
entvertegenwoordiger – begeleider) kan nog meer geïnves-
teerd worden. Elkaar meer betrekken biedt mogelijkheden. 
Ouders en de CCR zien het gebruik van een cliëntportaal 
hierbij zeker als een kans.

Een spanningsveld werd ervaren rond het ‘meer buiten de 
deur werken’. Enerzijds kan deze stap kansen bieden om 
‘onvermoede talenten’ tot bloei te doen komen, anderzijds 
kan een andere omgeving ten koste gaan van veiligheid en 
identiteit. Het zorgdragen voor goede randvoorwaarden 
moet eerst op orde zijn voordat we buiten de deur kunnen 
gaan werken, was het signaal van de vertegenwoordigers 
van de raden. Ook de samenwerking met andere bedrijven 

vraagt een goede doordenking. Waar willen we onze pro-
ducten wel en niet laten verkopen? Imagoschade is een 
risico dat hierbij zeker aanwezig is. 

Ook Adullam kampt met de krappe arbeidsmarkt. Met name 
de vacatures op de intensieve begeleidingsgroepen zorgen 
voor moeilijke afwegingen. Veel uitzendkrachten of ZZP-ers 
hebben onvoldoende binding met onze identiteit, waardoor 
het ‘thuisgevoel’ voor de cliënt onder druk komt te staan. 
Toch moeten we er alles aan doen om de cliënten de zorg te 
blijven bieden, zeggen de vertegenwoordigers van de raden.   

Het bestaansrecht van Adullam ligt met name in haar 
identiteitsgebonden zorg. Belangrijk is dat medewerkers 
zich intrinsiek verbonden weten met de Bijbel en de Drie 
Formulieren van Enigheid. Het zijn de medewerkers, die 
in de ontmoeting met de cliënt, identiteit praktisch vorm 
geven. Ze zijn de identificatiefiguren van onze cliënten in 
leer en leven. “Zorg dat dit leeft”, was de roep vanuit verte-
genwoordigers vanuit de Raad van Toezicht.

 Verbeteren samengevat 

In het volgende hoofdstuk worden de uitdagingen omgezet 
in verbetervoorstellen. Thematisch weergegeven zijn de 
volgende verbetersuggesties bij de interne visitatie naar 
voren gebracht:
•  Toerusting van vrijwilligers versterken;
•  Werken met en in de samenleving: stapsgewijs, zorgdra-

gen voor goede randvoorwaarden;
•  Ouders en vrijwilligers betrekken bij ontwikkelingen;
•  Samenwerking in de driehoek (cliënt - cliëntvertegen-

woordiger – begeleider) door ontwikkelen;
•  Intrinsiek verbonden medewerkers met onze identiteit 

binden en boeien;
•  Eenheid in beleid t.a.v. samenwerken met andere 

organisaties.

5. Interne visitatie
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De voortgang van de verbetertrajecten die in 2017 zijn 
geformuleerd, de resultaten uit de verschillende bouwste-
nen zoals in het rapport beschreven én de reflectie vanuit de 
gehouden visitatie laten zien waar de uitdagingen voor de 
toekomst voor Adullam liggen. 

Deze uitdagingen sluiten aan bij het verbeterprogramma 
van 2017 (zie bijlage 1). Wel liggen de uitdagingen soms in 
een andere fase (bijvoorbeeld, onderzoek, beleidsontwik-
keling of implementatie) en is de focus soms anders. Zo 
zien we dat er vanuit het rapport extra aandacht gevraagd 
wordt voor:

•  Inwerken van vrijwilligers;
•  Bezinning rond éénheid van beleid bij samenwerking 

met andere bedrijven;
•  Ouders meer betrekken bij de zorg;
•  Binden en boeien van medewerkers;
•  Intrinsieke verbondenheid van de medewerker  

met missie en visie van Adullam versterken;

In onderstaand schema zijn de uitdagingen gekoppeld aan 
de zes thema’s die steeds in het rapport zijn uitgewerkt 
(linker kolom) en verbonden met de uitdagingen die in 
2017 (rechterkolom, zie ook bijlage 1) zijn geformuleerd. 
Hiermee geven we inhoud aan de PDCA-cyclus en laten 
we zien op welk thema de uitdaging van invloed gaat zijn.

6. Uitdagingen voor de toekomst

Thema Uitdagingen zie 7.1

Welzijn
Uitvoeren van een aantal nieuwbouwprojecten: o.a. Kroonheim en Horstheim; wat bijdraagt aan een 
aantrekkelijker leefomgeving van de cliënt. 14

Oriëntatie van extern werken ondersteunen door beleidsontwikkeling m.b.t. indentiteitsaspecten uit te werken. 5 & 6

Zeggenschap
De vernieuwde klachtenregeling introduceren, waardoor de vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris meer 
bekend zijn en bijdragen aan een vroegtijdige oplossing bij onvrede. 1

Oriëntatie van een nieuw Cliëntervaringsonderzoek, om te komen tot een hernieuwde keuze, waardoor de 
uitkomsten (ervaringen) optimaal benut kunnen worden om de zorg te verbeteren. 3

Zorgproces
Leiderschapsprogramma aanbieden waardoor leidinggevenden zijn toegerust om een werkklimaat te creëren met 
een groot leervermogen en waarin medewerkers floreren.   9

Managementinformatie optimaliseren, zodat er tijdig, betrouwbare en vereiste informatie beschikbaar is t.b.v. (bij)
sturing. 9

Professionele medewerkers aantrekken en behouden vanuit aantrekkelijk werkgeverschap door goede 
opleidingsmogelijkheden te bieden en passend een functiegebouw- en waardering te hebben. 16

Veilige zorg
Toerusting aandachtsfunctionarissen Kwaliteit & Veiligheid zodat m.b.v. Prisma-methode analyses gemaakt worden 
die de leercultuur ondersteunen om blijvend te werken aan de optimalisatie van veilige zorg. 11

Optimalisatie van schoonmaak- en hygiëneprocessen op voorzieningen, waardoor er een veilige en aantrekkelijke 
leefomgeving is voor cliënt en medewerker. 14

Relatie cliënt - 
begeleider

Implementatie van rapportagerichtlijn, zodat er eenduidig en kwalitatief goed wordt gerapporteerd en de 
communicatie met verwanten wordt bevorderd. 18 & 4

Doorontwikkeling van de professionele EVB-er, dat bijdraagt aan een goede relatie in de driehoek en een 
kwalitatieve zorgverlening. 2 & 18

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers aantrekken, binden en boeien, zodat  cliënten een thuis-gevoel ervaren 
waarin aandacht is voor wat de Heere ons in de Bijbel  leert.

Continuering van project gildeleren (Kroongilde), zodat de instroom van nieuwe medewerkers positief wordt 
beïnvloed. 17

Inwerkprogramma vrijwilligers herijken en implementeren; zodat vrijwilligers beter zijn toegerust en betrokken 
zijn en blijven. 21

Verwanten
Digitale communicatie d.m.v. van cliëntportaal (start met pilot), wat de communicatie bevorderd tussen (cliënt)
vertegenwoordiger en begeleider. 4

Binding met achterban en ouders/verwanten versterken door nieuwe invulling van contactdagen. 4 & 18
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 7.1 Bijlage 1 | Voortgang verbetertrajecten 

Het kwaliteitsrapport 2017 heeft een aantal uitdagingen 
geformuleerd. In dit kwaliteitsrapport is op veel van deze 
uitdagingen ingegaan. Een aantal zijn niet benoemd. In onder-

staand tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke vorderingen 
zijn gemaakt. Een groot deel van de uitdagingen hebben een 
doorloop van meer dan een jaar. Tegelijk laat het overzicht zien 
dat we belangrijke stappen hebben gezet in het jaar 2018.  

7. Bijlagen

Voortgang uitdagingen kwaliteitsrapport 2017 25% 50% 75% 100%

1 Positionering vertrouwenspersoon versterkt, wat ondersteunend is voor de zeggenschap van de cliënt

2 Scholingsprogramma voor eerst verantwoordelijke begeleiders doorontwikkelen, zodat het zorgproces verder verbetert

3 Meetinstrument cliëntervaringen evalueren | opbrengst van cliëntervaringsonderzoek vergroten

4 Pilot opstarten voor inrichting en gebruik van cliëntportaal, zodat cliënten(vertegenwoordigers) meer inzage hebben in het zorgproces

5 Projectgroep opstarten voor het aanbieden van meer maatwerk t.b.v. betekenisvolle activiteiten

6 Deelname aan samenleving binnen visie vormgeven, zodat het de komende jaren de juiste aandacht krijgt.

7 Optimalisering van (bij)scholingsprogramma voor verpleegkundige handelingen; door gebruik te maken van e-learning en kwalitatieve ‘aftoetsen’

8 Implementatie medicatie-app (Ncare) dat bijdraagt aan vermindering van incidenten. (veiligheid)

9 Investering in leiderschapsontwikkeling; d.m.v. coaching medewerkers in hun kracht te zetten

10 Kwaliteit van de teamreflectie verbeteren, door lessen te trekken uit de ervaringen van 2017

11 Zorgveiligheid versterken door benoeming en toerusting van aandachtsfunctionarissen op locatieniveau

12 Specifieke gezondheidsvragen van oudere cliënt krijgen meer aandacht door o.a. toerusting medewerkers

13 Betekenisvolle daginvulling voor oudere cliënt

14 Woon- en werkomgeving van cliënten verbeteren door nieuwbouwprojecten

15 Teamsamenstelling verbeteren vanuit het opgestelde beleid ‘kaders vitaal team’

16 Arbeidsmarktcommunicatie waarin Adullam als aantrekkelijk werkgever wordt gepositioneerd

17 Project gildeleren op Kroonheim opgestart in samenwerking met de ROC Hoornbeeck College

18 Studiebijeenkomst rondom driehoek ‘ouder-cliënt- begeleider’ georganiseerd om medewerkers meer toe te rusten in de ‘driehoekskunde’

19 Optimalisering van inwerkprogramma, zodat medewerkers beter zijn toegerust

20 Introductieprogramma nieuwe medewerkers, waarin medewerkers kennis maken met de waarden en de identiteitsaspecten van waaruit gehandeld wordt 

21 Aandacht voor het behoud van een stabiel vrijwilligerskorps (binden en boeien)
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 7.2 Bijlage 2 | ASBM toegelicht 

Werken vanuit gedeelde waarden
Wij willen graag dat elk zorgvrager het ‘gewone leven 
ervaart’. Wij geven daar invulling aan op basis van de 
gedeelde waarden (zie ASBM-waardencirkel). De behoeften 
van de mens staan niet op zichzelf, maar zijn ingebed in de 
gedeelde waarden vanuit Gods Woord. Deze waarden zijn 
leidraad voor onze begeleiding en behandeling van onze 
zorgvragers. De gedeelde waarden staan ook centraal bij de  
gesprekken die we met elkaar voeren en geven richting hoe 
we de zorg organiseren. 

Onvoorwaardelijke ondersteuning
Deze manier van werken geeft onze medewerkers houvast 
om vanuit gedeelde waarden de relatie met de zorgvrager in 
stand te houden, ook als het minder vanzelfsprekend wordt. 
Bijvoorbeeld als de zorgvrager stress en agressie toont. Onze 
ondersteuningsinspanning is onvoorwaardelijk.

Relationele autonomie
Aansluiten bij de behoefte van de cliënt geeft ruimte voor 
zeggenschap en eigen regie. Wij gaan uit van relationele 

autonomie; afstemmen op de omgeving. Eigen keuzes maak 
je in relatie met je omgeving. Woon je in een groep dan 
houd je rekening met elkaar. Tegelijk zijn de Bijbelse waarden 
en geboden richtinggevend voor keuzes die we maken. 

Veilige woon- en leefomgeving
Adullam streeft er naar om een veilige woon- en leefom-
geving te bieden. Dat stelt eisen aan gebouwen, groepssa-
menstelling, passende dagactiviteiten en aansluiting bij de 
mogelijkheden van de zorgvrager. Inzicht in de gezondheid 
van de zorgvrager is belangrijk voor de begeleider. Waar 
nodig scholen medewerkers zich om verpleegkundige han-
delingen te verrichten.

Zin- en betekenisvolle daginvulling
Elke zorgvrager bij Adullam heeft een dagprogramma. Een 
programma van activiteiten die zorgen voor een zin- en 
betekenisvolle daginvulling. Wij zijn er van overtuigd dat 
dit bijdraagt aan het ervaren van het gewone leven. Bij 
Adullam is er altijd ruimte voor het lezen uit en luisteren 
naar de Bijbel, het bidden en het samen zingen, belangrijke 
momenten voor de zingeving. Een dagprogramma komt 
tot stand door het inventariseren van de wensen van de 
zorgvragers , bijvoorbeeld door het cliëntervaringsonder-
zoek, persoonlijke gesprekjes met de zorgvrager, de dialoog 
tussen behandelaars en begeleiders en aan te sluiten bij de 
mogelijkheden van de zorgvrager.

Aansluiten op de behoeften
Aansluiten bij de behoeften van cliënten is belangrijk voor 
het ervaren van het gewone leven. Er zijn zeven basis-
behoeften die daarbij belangrijk zijn. ASBM hanteert een 
behoeftecirkel waarin deze zijn verwerkt. Het gaat hierbij 
om veiligheid, relaties, eigenwaarde, relationele verantwoor-
delijkheid, zin en betekenis, verscheidenheid en dienstbaar-
heid. Voor elke cliënt brengt de begeleider de behoeften 
in kaart en neemt deze op in het ondersteuningsplan. 
Systematisch wordt hiermee inzicht gekregen in de fysieke-, 
emotionele-, mentale- en zingevende behoeften.

Het topje van de ijsberg
We richten ons op het aanleren van nieuw gedrag dat bij het 
gewone leven past. We bieden de hele dag door activiteiten 
aan die aansluiten bij de competenties van onze cliënten. 
Op die manier bevorderen we hun zelfvertrouwen. Dat zorgt 
voor meer plezier, minder frustratie en vermindering van 
probleemgedrag.

ASBM ziet het probleemgedrag van cliënten als het topje 
van de ijsberg, een uiting van onderliggende problematiek. 
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Daarom vinden we het niet zinvol om het probleemge-
drag de kop in te drukken met protocollen, medicatie, 
fixatie of separatie. Er zal namelijk altijd ander probleem-
gedrag voor in de plaats komen. Je kunt een cliënt die 
zichzelf slaat wel vastbinden, maar dat lost niets op. Hij zal 
vervolgens bijvoorbeeld zijn lippen kapotbijten. De ‘hele’ 
ijsberg, de optelsom van onderliggende problematiek en 
probleemgedrag, slinkt pas in een warm orthopedago-
gisch klimaat. Daarom creëren we een onvoorwaardelijke 
ondersteuningsrelatie en bieden we cliënten kansen en 
uitdagingen, geven we hen taken, verantwoordelijkheden 
en ruimte voor eigen initiatieven. Cliënten krijgen zo meer 
succeservaringen, meer zelfvertrouwen en ontwikkelen hun 
competenties. Daardoor verdwijnt het probleemgedrag naar 
de achtergrond. En belangrijker nog: de onderliggende pro-
blematiek, die het probleemgedrag veroorzaakt, vermindert. 

Samenwerking vanuit relatieopbouw
Samen bouwen aan het ervaren van het gewone leven, 
vraagt allereerst het werken aan een goede relatie. Bouwen 
aan een goede relatie gaat stapsgewijs, maar het is onmis-
baar om samen succeservaringen te hebben als begeleider 
en cliënt. Bijgaande gehechtheidscirkel is de leidraad bij 

ASBM wanneer gewerkt wordt aan een relatie-opbouw, 
waarbij er drie fases zijn te onderscheiden.

Driehoekrelatie
Bij de relatie hanteren we de driehoekmethode (cliënt - cliënt-
vertegenwoordiger – begeleider’). De partijen binnen deze 
driehoek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede 
invulling van de zorgverlening. Hierbij heeft elke partij haar 
eigen verantwoordelijkheid, rol en bijdrage. De vraag van de 
cliënt staat centraal, hij geeft aan wat hij graag wil en wat hij 
nodig heeft. De langdurige relatie met de familie(vertegen-
woordigers) komt tot uitdrukking in het opstellen en bespre-
ken van het ondersteuningsplan en de familieparticipatie.

De eerstverantwoordelijke begeleider (EVB-er) waarborgt de 
kwaliteit en identiteit van de professionele zorgen dienstver-
lening. De begeleider geeft leiding in de driehoekrelatie en 
zorgt voor onderlinge afstemming.

Familieparticipatie
Bij familieparticipatie draait het om het uitgangspunt dat cliën-
ten toen ze nog in de thuissituatie woonden, contacten onder-
hielden met familie, kennissen, buren. Die vormen samen het 
sociale netwerk. Ook na de verhuizing naar Adullam blijven 
bekenden waardevol voor het welzijn en welbevinden van 
cliënten. Betrokkenheid en deelname van familie en andere 
bekenden uit het sociale netwerk verdient alle ruimte, ook bin-
nen Adullam. Wij bieden ruimte te bieden en betrokkenheid 
om van familie te stimuleren via familieparticipatie.



Kees glimlacht. Het programma staat al lang 
van tevoren vast. Dit jaar wordt de kerstvie-
ring op D.V. vrijdagochtend 21 december 
a.s. in De Leerkamer gehouden. Ds. H.J. van 
Marle zal de kerstvertelling verzorgen. “De 
kerstviering vraagt een goede organisatie; 
meer nog dan de vieringen van de andere 
heilsfeiten. Dat komt ook doordat dit een 
openbare aangelegenheid is, waarbij de 
hele familie welkom is. Jaarlijks komen er 
rond de 350 mensen.” Karel: “Iedereen is 
welkom. Kom je ook?”

Puurheid trekt aan
Grenette heeft alle kerstvieringen op 
Horstheim meegemaakt. Ze vertelt: “Het is 
bijzonder om erbij te zijn. Het is alleen al zo 
mooi om de deelnemers op het podium te 
zien staan en te luisteren naar wat ze weten 
en kunnen. Daarnaast is hun puurheid en 
openheid over het geloof en hun eerbied 
voor het Opperwezen soms zo bescha-
mend voor ons.”
“Ze weten zo goed wat kerst is en wat het 
betekent voor ons, hè Karel.” Ze richt zich 

Kerstviering

Tekst en foto’s: Anne Rebel-Lodder

“Het verbaast me wat ze weten  van de inhoud van kerst”

I“Iedereen is 

welkom. Kom 

je ook?”

Karel Strijkert

“De kerstviering is fijn. 

Bijbellezen, samen zin-

gen, de vertelling. Over 

de herders. En ik zat 

vooraan”, vertelt Karel 

Strijkert (36) aan zijn 

schoonzus Grenette 

Strijkert en locatieleider 

Kees Hazenboom. En, van 

de gelegenheid gebruik-

makend: “Mag ík de vol-

gende keer uit de Bijbel 

lezen?”
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tot Karel. “Waar denken we aan 
met kerst en waarom?” Karel 
antwoordt: “Dat de Heere Jezus 
is geboren. Dan kunnen wij een 
nieuw hart krijgen. De dominee 
ook. Maar vanavond ga ik zwem-
men”, zegt Karel openhartig. 
Grenette lacht. “Ja Karel, van-
avond ga je zwemmen. Maar ik 
vind het toch knap van jou dat jij 
zo goed weet wat kerst inhoudt.”

Inhoud van kerst
Kees valt haar bij: “Wat me altijd 
weer opvalt is, hoe intens de 
deelnemers deze jaarlijks terug-
kerende bijeenkomst beleven. 
Ze zijn ervan doordrongen dat 
de geboorte van de Heere Jezus 
noodzakelijk is. Ze weten dat wij 
allemaal een zondig hart hebben, 

dat vernieuwd moet worden. Wij houden hen voor dat 
ze daar om mogen én moeten vragen. Ik heb dat ook 
zeker wel teruggekregen van onze deelnemers. Iemand 
zei me: ‘Kees, ik vraag elke avond of het kerst mag wor-
den in mijn hart.’” 

Goed voorbereid
In oktober starten de voorbereidingen voor kerst. 
Jaarlijks zijn twee begeleiders belast met de organisatie. 
Het programma moet gemaakt worden en afgestemd 
worden met de groepen. Ook de catering is een heel 
geregel. Iedereen wordt goed verzorgd met een kopje 

KERSTVIERING

“Het verbaast me wat ze weten  van de inhoud van kerst”
Foto v.l.n.r.: Kees Hazenboom, 
Karel Strijkert en Grenette 
Strijkert. 

Z“Ze zijn ervan 

doordrongen 

dat de 

geboorte van 

de Heere Jezus 

noodzakelijk is.”

Kees Hazenboom

H“Het is 

bijzonder om 

erbij te zijn.”

Grenette Strijkert
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 7.3 Bijlage 3 | Merkwaarde Bijbels (verhaal) 
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koffie en een plakje cake. Deze cakes 
worden door de deelnemers van 
tevoren gebakken. Tijdens de viering 
zelf serveren vrijwilligers koffie en 
cake.

Ook de deelnemers van Horstheim 
leven al lang van tevoren toe naar 
kerst. In de groepen werken ze tijdens 
het Bijbelonderwijs aan de voorbe-
reiding op de viering van dit heilsfeit. 
Ze leren psalmen, gezangen, teksten 
of een muziekstuk. Want elke groep 
brengt iets ten gehore tijdens de 
kerstviering. En ze krijgen van tevo-
ren al een ingekort programma, zodat 
ze weten wat er komen gaat.
Grenette: “Dankzij de goede voorbe-
reidingen verloopt de kerstviering 
altijd ontzettend ordelijk. Er is nog 
nooit iets vervelends voorgevallen. 
Tijdens de kerstviering blijft ieder-
een zitten. Koffie en cake krijg je op je 

stoel aangeboden. Zo wordt de hoe-
veelheid aan prikkels tot een mini-
mum beperkt.”

De rode draad
“Ik kan me nog herinneren dat elke 
groep een schilderij had gemaakt van 
een afbeelding uit de adventstijd. Op 
elk schilderij was een stuk rood draad 
verweven. Naast elkaar vormen deze 
werkstukken een prachtige collage”, 
vertelt Grenette. Overigens valt deze 
collage nog steeds op Horstheim te 
bewonderen.
Grenette: “Wij zijn ontzettend blij dat 
er voor Karel een instelling is zoals 
Adullam. Alleen al het feit dat deelne-
mers dagelijks wordt voorgehouden 
waar ze voor hun troost in verdriet 
naartoe moeten. In alles kun je zien 
dat het maar om één ding gaat, en 
dat is het nodige voor je ziel. Dat is 
toch onbetaalbaar?”

De Koraalzangers tijdens een bezoek aan het Centraal bureau in Barneveld. 
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KERSTVIERING

Adullam wil vanuit een Bijbelse levensovertui-
ging passende zorg en ondersteuning bie-
den aan mensen die dat nodig hebben. De 
overheid stelt echter geen financiële midde-
len ter beschikking voor identiteitsvorming. 
Dit wordt door Adullam uit eigen middelen 
bekostigd.
Zo is de vraag naar handvatten voor leiding-
gevenden en medewerkers, om richting en 
sturing te geven aan identiteit, toegenomen. 
Daarvoor heeft Adullam het introductiepro-
gramma voor nieuwe medewerkers opnieuw 

ingericht, waarbij meer nadruk is gelegd op 
identiteit. Ook is in 2018 het project Bijbels 
Onderwijs van start gegaan, dat geheel door 
Adullam zelf is ontwikkeld. De invulling van 
de viering van heilsfeiten wordt evenmin door 
de overheid bekostigd. Denk hierbij aan loca-
tiekosten voor de kerstviering, het vervoer, de 
catering en de aanwezigheid van het voltal-
lige personeel. Uw financiële steun om aan 
onze identiteit invulling te geven, wordt hoog 
gewaardeerd. U kunt gebruikmaken van de 
acceptgiro die bij dit magazine bijgesloten is.

Onze identiteit is kostbaar!

Een greep uit de gemaakte 
schilderijen, die samen een 
collage vormen. 
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Het eerste wat me opvalt als ik Wim 
Slappendel in zijn rolstoel zie, is dat hij 
sprekend op zijn broer lijkt. Voordat er 
foto’s gemaakt worden, kamt de heer 
Slappendel liefdevol Wims haar. Hij houdt 
van zijn broer, dat is duidelijk te zien. Wim 
lacht en kan zich goed uitdrukken. Hij is 
niet gehandicapt geboren, maar kreeg 
op zestienjarige leeftijd een brommeron-
geluk, waardoor hij hersenletsel opliep 
en gehandicapt raakte. Na het overlijden 
van Wims ouders heeft hij zeventien jaar 
bij zijn broer en schoonzus ingewoond, 
totdat hij in 2008 op Polderheim een fijne 
woonplek vond.

Tekst: Anne Marie Danse-Kouwenhoven   Foto’s: Gerjanne Drost

“We hebben ruim de tijd genomen  voor deze ingrijpende beslissing”

Wim Slappendel (70) krijgt zorg van Adullam en 

woonde jarenlang in woonvoorziening Polderheim 

te Alblasserdam. Door zijn verslechterde gezondheid 

verhuisde hij naar instelling Kroonheim te Uddel, waar 

intensieve zorg geboden wordt. Hoe en wanneer beslis 

je dat een zorgvrager de overstap maakt? Wat is het 

verschil tussen de groep waar Wim destijds woonde en 

die van nu? In gesprek met Wims familie en begeleiders 

over hoe zij deze overstap ervaren hebben.

‘Zijn ding’
Bernard Speksnijder (Wims eerst-
verantwoordelijk begeleider - ofwel 
evb’er - op Polderheim) en Jentje 
Mulder (nu zijn evb’er op Kroonheim) 
hebben het overstapproces van 
dichtbij meegemaakt. Bernard licht 
toe: "Polderheim is een woonvoorzie-
ning voor mensen met een lichte tot 
matige zorg- en begeleidingsvraag. 
De kamers zijn niet zo groot en rol-
stoelen kunnen niet makkelijk door 
de deur. Toen Wim hier kwam wonen, 
kon hij nog lopen. Hij werkte in de 
tuin en op de zorgboerderij. Dat was 
echt ‘zijn ding’. Hij was een aanpak-
ker, hielp met de schoonmaak van 
het terras en het op elkaar stapelen 
van de tuinstoelen. Nadat hij meer 
epilepsieaanvallen kreeg en slechter 
ging lopen, zijn we gaan nadenken 
of Wim nog lang op Polderheim kon 
blijven wonen. Er is een slaapdienst, 
maar geen nachtdienst. En met twee 
begeleiders op acht bewoners werd 
de situatie voor Wim onveilig. Samen 
met de familie hebben we tijdens 
een zorgplanbespreking de situatie 
besproken. Vervolgens is een traject 
ingezet om te kijken wat de beste 
woonplek voor Wim zou zijn."

Gepuzzel
Jentje: "We hebben intensieve 
gesprekken gevoerd met de 
zorgconsulent, Bernard en de 
familie. Daarna hebben we de 
woon- en werkplaats bekeken. 
We hebben onderzocht welk 
niveau voor Wim passend is. 
Dat was een heel gepuzzel, 
omdat Wim meer vaardighe-
den heeft dan de groepen 
hier, maar emotioneel het-
zelfde functioneert als de 
andere zorgvragers. Ik denk 
dat de overstap op het juiste 
moment is gemaakt, omdat 
wij konden inspringen op de 
zorgvraag die Wim had."
Bernard: "In het team hebben 
wij het proces geëvalueerd. 
Wat wij als positief hebben 
ervaren, is dat wij, samen met 
de familie, ruim de tijd geno-
men hebben voor deze ingrij-
pende beslissing." De heer en 
mevrouw Slappendel beamen 
dit.

Juiste keus?
Hoe Wim zelf deze verandering erva-
ren heeft, is moeilijk te peilen. Wim 
praat wel, maar niet over zijn gevoe-
lens. Maandenlang was hij erg stil en 
moest je het maar afleiden uit zijn 
gedrag. Daar zijn veel gesprekken 
over gevoerd. De heer Slappendel 
vertelt: "De verandering was zó ingrij-
pend voor Wim. Je voelt de verant-
woordelijkheid zwaar drukken als je 
je broer uit zijn vertrouwde omge-
ving haalt. Zijn kerkelijke gemeente, 

zijn woon- en werkomgeving, alles 
veranderde. De vraag was: Wat doet 
dat met hém? Maken wij de juiste 
keus?" Mevrouw Slappendel vult aan: 
"Het was een moeilijke tijd, zowel 
voor Wim als voor ons. Als je vraagt of 
hij het naar zijn zin heeft, antwoordt 
hij laconiek: ‘Ja hoor’, maar je weet 
niet of dat zo is."

Gevoel van eigenwaarde
Wat moeilijk was voor Wim, was 
de gewenning aan de nieuwe 
woongroep. Op Polderheim kon 
Wim praten en overleggen met 
andere bewoners; dat mist hij nu. 

D De vraag was: 
Wat doet dat met 
hém? Maken wij 
de juiste keus?”

De heer Slappendel

Passende, professionele zorg bij doorstroom zorgvragers
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PASSENDE, PROFESSIONELE ZORG

Jentje Mulder
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Ook de dagbesteding biedt minder uitdaging dan op 
Polderheim, vertelt Jentje. "Er is een afweging gemaakt 
tussen wonen op een rustige groep 
en een meer actieve dagbeste-
ding, zodat hij voldoende prikkels 
heeft. Er is gekeken naar wat bij 
Wim het beste past, nu hij zittend 
werk moet doen. Hij raspt zeep, telt 
schroeven en verpakt deze en doet 
ander inpakwerk. Hij houdt hele 
verhalen tegen de andere bewo-
ners, omdat hij zich nu met hen 
verbonden voelt. Hij is de oudste 
van de groep en het meest zelf-
standig. Dat geeft hem een gevoel 
van eigenwaarde."

24-uurszorg
Na een ruime aanpassingsperi-
ode lijkt Wim zijn draai gevonden 
te hebben op Kroonheim. Sinds 
vorig jaar maart is de gezond-
heid van Wim achteruitgegaan, 
vertelt de heer Slappendel. "Zijn 

kortetermijngeheugen laat hem in de steek, maar van 
vroeger herinnert hij zich alles. Hij leest graag de krant, 

al begrijpt hij de inhoud niet 
altijd. Wij troffen hem een keer 
lezend aan tijdens één van 
onze bezoeken. Wim gaf ons 
een hand, toonde totaal geen 
interesse en ging gewoon door 
met lezen. Wij wisten niet dat de 
instructie was, dat hij per dag 
twee uur moest lezen. Toen zijn 
we maar weer de lange reis naar 
Waddinxveen teruggegaan. Er 
was niet met hem besproken 
dat, nu er bezoek kwam, deze 
regel niet geldt. Voor ons is het 
belangrijk dat er 24-uurszorg is, 
vanwege Wims epilepsie. En dat 
biedt Kroonheim. Hier kan Wim 
een praatje maken, omdat er 
altijd begeleiding aanwezig is. 
Uiteindelijk is dit de beste keus. 
Wim heeft nooit gezegd dat hij 
terug wilde naar Polderheim."

PASSENDE, PROFESSIONELE ZORG
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Bernard Speksnijder

• De aanleiding voor een overplaatsing is als een cliënt 
geen passende zorg meer kan krijgen op de huidige 
locatie en er dus moet worden omgezien naar een 
locatie die dat wel kan bieden. De client wordt dan 
besproken op het zorgtoeleidingsoverleg. 

• Het zorgprofiel en zorgzwaartepakket van de cliënt 
wordt opnieuw besproken.

• Bij een overplaatsing moeten er veel zaken worden 
geregeld en afgestemd. Zoals bijv. de indicatie en 
financiering. Er is ook oog voor de grote emotionele 
impact die een dergelijke verandering heeft op de 
cliënt en diens familie.

• Na gesprekken en een principe-keuze voor een 
nieuwe locatie, wordt een oriëntatie bezoek aan de 
nieuwe locatie gepland. Dit is een belangrijk onder-
deel in het hele traject. Voor alle betrokkenen krijgen 
de plannen dan concreet ‘een gezicht’. Een bezoek is 
vaak doorslaggevend voor de cliënt en diens familie.

• Cliënt en familie alsook de locatieverantwoordelijken 
krijgen na het bezoek nog enige bedenktijd, waarna 
in onderling overleg tussen familie en zorgconsulent 
een beslissing genomen wordt.

• Daarna kan overgegaan worden tot de uitvoering, 
waarbij er weer veel praktische zaken geregeld en 
vooral weer afgestemd moeten worden. Denk hier-
bij aan bijv. de datum, het afscheid, de verhuizing. 
Om op de nieuwe locatie direct de passende zorg en 
begeleiding te kunnen geven organiseert Adullam 
een zorgvuldige overdracht, dit is van groot belang!

• Op het maandelijkse zorgtoeleidingsoverleg wordt 
de overplaatsing intern geëvalueerd. 

• Na ongeveer 6 - 8 weken neemt de zorgconsulent 
contact op met de cliënt en of zijn familie om ook 
met hen te evalueren. Aandachtspunten worden ver-
volgens teruggekoppeld in het zorgtoeleidingsover-
leg, waarna het team ook wordt geïnformeerd.

Hoe krijgt een overplaatsing vorm?
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Op het dakterras drinken twee bewo-
ners koffie. Een begeleider kiepert wat 
water uit de plantenbakjes die op de 
tafel staan. Binnen, op groep De Polle, 
zitten de bewoners in hun pyjama aan 
de koffie. Ze zien er fris en ontspan-
nen uit en luisteren naar een cd met 
psalmen. Peter Regterschot zit er ook 
tussen, in zijn rolstoel. Hij is in bad 
geweest. “Dag Peter”, begroet Hanna 
hem. Ze gaat dicht bij hem staan en 
raakt zijn wangen aan. “Wat zie je er 
weer heerlijk schoon uit! Zit je lekker 
aan de koffie? Straks ga je vast rustig 
slapen”, zegt ze zachtjes tegen hem. 
Peter maakt een geluid alsof hij wil 
zeggen: welterusten!

Oude vak
Peter kent ze inmiddels twee jaar: 
sinds de tijd dat hij op Muiderheim 

woont. Eens in de drie weken komt 
Hanna hem in bad doen. “Dat vind ik 
erg leuk om te doen, temeer omdat ik 
dan weer mijn oude vak oppak”, lacht 
ze. 
Hanna heeft de opleiding 
Verzorgende-IG gevolgd vanuit een 
verpleegtehuis voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. Daarna ging 
ze werken in de thuiszorg, totdat ze 
kinderen kreeg. Toen besloten zij en 
haar man Bart dat Hanna de volledige 
taak van het moederschap op zich 
zou nemen. “Dat is een principiële 
keuze waar we helemaal achter staan. 
Tegelijkertijd was het zo, dat ik via 
mijn werk bij de RST (Reformatorische 
Stichting Thuiszorg) in aanraking was 
gekomen met Adullam-bewoner Cor 
Kasper. Het zou een nuttige invul-
ling van mijn tijd zijn als ik naast het 

Tekst: Anne Rebel-Lodder

“Vrijwilligerswerk bij Adullam ver rijkt mijn leven”

“Kijk, hier ging mijn 

dochtertje Willieze altijd 

met één van de bewoners 

vissen op badeendjes. En 

schik dat die twee dan 

hadden, joh! Willieze was 

meestal nat tot op haar 

rompertje, maar goed”, 

vertelt vrijwilliger Hanna 

Riezebos-Kloosterman 

(31) bij de vijver van de 

balkontuin van Muiderheim. 

Ze betrok haar kinderen al 

jong bij het vrijwilligerswerk 

voor gehandicapten. Op 

deze warme avond met 

ondergaande zon en het 

adembenemend weidse 

uitzicht over de polder, 

toont Muiderheim zich 

van haar mooiste kant. Een 

bolronde fontein spuwt 

goedmoedig water en 

laat het wateroppervlak 

kalmpjes rimpelen.
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moederschap iets voor Cor kon bete-
kenen. Zo werden wij gastgezin voor 
hem tot aan zijn overlijden dit jaar”, 
vertelt ze. Ze zwijgt even. “Toen we 
nog gastgezin van Cor waren, kwam 
ook de vraag naar een badvrijwilli-
ger voor Peter naar voren. Dat heb ik 
toen ook opgepakt en dat doe ik nu 
dus nog steeds”, vertelt ze.

Vertroetelen
“Wanneer ik bij Peter kom, zo rond 
een uurtje of zeven ‘s avonds, dan 
trek ik er anderhalf uur voor uit om 
hem lekker te vertroetelen. Ik scheer 
hem, was hem, daarna gaat hij lek-
ker in het bubbelbad. Dat vindt hij 
héérlijk”, zegt ze lachend. “Dan straalt 
hij helemaal. Hij stoot geluiden uit 
waaraan ik kan merken dat hij het 
fijn vindt. Het warme badwater is 
ook goed voor Peters contracturen 
[spasmes, red.]. Wanneer hij in bad is 
geweest, kan ik zijn rechterarm mak-
kelijker omhoog krijgen. Dat is fijn 
voor hem. Als Peter dan zó schoon in 
zijn stoel zit en ik zie een blijde lach 
en een ontspannen, vrolijke Peter, 
dan geniet ik er zelf van. Dat gun je 
toch iedereen? Moet je indenken dat 
je zelf een gehandicapt kind zou heb-
ben. Je zou toch willen dat het de 

beste verzorging 
kreeg? Ondanks 
dat bewoners 
hier de beste 
zorg ontvangen. 
Daar ben ik van 
overtuigd als ik 
de toewijding, 
inzet en profes-
sionaliteit zie 
van de Adullam-
medewerkers. 
Desondanks is extra hulp welkom. Ik 
heb er een band door opgebouwd 
met Peter.”

Liefde geven
“Ieder mens heeft aanraking nodig. 
Met name degenen met een laag 
niveau, die zo weinig kunnen, heb-
ben vaak een sterker ontwikkeld 
gevoel. Je kunt hen liefde geven 
door ze aan te raken en hen te laten 
voelen dat je er voor hen bent. Ik aai 
Peter altijd even over zijn twee wan-
gen; dat doet hem goed. Dankzij mijn 
werkervaring in een neutrale organi-
satie weet ik hoe de zorg voor gehan-
dicapte mannen ook anders verleend 
kan worden. Laten we zuinig zijn op 
onze reformatorische instellingen.”

Het Evangelie doorgeven
“Het is lastig om met meervoudig 
beperkte mensen over de HEERE te 
praten. Ze kunnen en begrijpen zo 
weinig. We moeten deze mensen in 
gebed voor Hem neerleggen. Zij heb-
ben ook een ziel voor de eeuwigheid. 
Hoe vaak ligt dat ons op onze nek? 
We schieten hierin altijd tekort”, zegt 
Hanna.

“Het besef van godsdienst ís er bij 
Peter wel. Als je met liefde en vanuit 
je hart deze mensen mag verzorgen, 
dan kun je iets laten merken van het 
praktiserend christenzijn. Zingen 
vindt Peter bijvoorbeeld erg mooi. 
En ik vind het altijd speciaal hoe hij 
reageert op een kerkdienst. Peter laat 
me nadenken over maatschappelijke, 
materiële en geestelijke zaken.”
“Soms maak ik me zorgen over deze 
steeds individualistischer wordende 
maatschappij. Juist in een tijd waarin 
minder geld beschikbaar is voor han-
den aan het bed, wordt het moeilijker 
om vrijwilligers te krijgen. Dat baart 
me weleens zorgen, ja. Terwijl wer-
ken met gehandicapten ongelooflijk 
mooi is. Deze mensen zijn een voor-
beeld voor iedereen. Ze accepteren 
hun omstandigheden zoals ze zijn. Ik 
kan vrijwilligerswerk iedereen aan-
raden. Ik vind het een verrijking van 
mijn leven en dat van mijn kinderen. 
Ze zien dat gezondheid niet van-
zelfsprekend is. En ze leren dat het 
normaal is om aandacht en liefde te 
geven aan hun naaste. Zelf heb ik het 
belang van vrijwilligerswerk ook van 
huis uit meegekregen.”

I “Ik zou iedereen 
vrijwilligerswerk 

kunnen aanraden. 
Al is het maar een 

uurtje!”

“Vrijwilligerswerk bij Adullam ver rijkt mijn leven”

VRIJWILLIGER VERTELT

“Ik vind vrijwilligerswerk een verrijking van mijn leven 
en dat van mijn kinderen.”
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