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Het is alweer het derde kwaliteitsrapport 
dat Adullam presenteert. Een rapport 
waarin de lezer een inkijk wordt 
gegeven hoe Adullam de zorg van haar 
cliënten vorm geeft: professioneel en 
identiteitsgebonden. 

Zowel medewerkers als cliënten weten Adullam positief 
te waarderen wanneer we letten op de uitkomsten van de 
tevredenheidsonderzoeken. In dit rapport kunt u daar meer 
over lezen. Toch is daarmee niet alles gezegd. Een groot deel 
van onze medewerkers weten we onvoldoende vast te hou-
den, wat ook zijn weerslag heeft op de kwaliteit van de zorg. 
Vanuit onze begeleidingsvisie is de opbouw van een goede 
en duurzame relatie tussen begeleider en cliënt essentieel. 
De relatief grote uitstroom van medewerkers én de soms 
noodzakelijke inzet van uitzendkrachten, doorkruist deze 
duurzame relatieopbouw. Human Resources (HR) is dan 
ook een belangrijk thema voor nu en voor de toekomst van 
Adullam. Hoe weten we onze mensen te binden en boeien 
en hoe weten we vacatures met de juiste mensen in te vul-
len? Onderzoek en een structurele aanpak zijn hierbij vereist.

De uitkomsten van het rapport bevestigen dat de 
doorgevoerde herstructurering in het voorjaar van 2020 een 
goede keuze is. De herstructurering beoogd een werken 
vanuit de ASBM-visie en oog voor de mens. Een droom die 
werkelijkheid kan worden als zorg en mens nadrukkelijk 
vertegenwoordigd zijn in het Managementteam, als 
weerspiegeling van de werkvloer. In deze verandering krijgt 
HR (mens) een gelijkwaardige positie ten opzichte van de 
zorg. Hier ligt een belangrijke aanzet om vanuit visie, het 
binden en boeien van waardengedreven medewerkers, 
vorm te geven.

Natuurlijk wil Adullam ook op het gebied van zorg kansen 
benutten om nog meer maatwerk te kunnen bieden. 
Innovatie, zorgtechnologie en samenwerking met de 
samenleving bieden hiervoor kansen. Het rapport laat zien 
hoe Adullam hiermee aan de slag is. Ook dit jaar bleek het 
nut van de (externe) visitatie. Naast waardering voor wat 
we doen heeft het ook huiswerk opgeleverd. Er kwam een 
oproep om actief te focussen op HR, ook is er aandacht 
gevraagd voor het binden en toerusten van vrijwilligers en 
het heroverwegen van de wijze waarop werk voor onze 
cliënten wordt binnengehaald. 

Wanneer we dit schrijven zitten we nog midden in (de 
gevolgen van) de coronacrisis, een periode die veel 
vraagt van cliënten, verwanten en begeleiders. Pijnlijke en 
moeilijke beslissingen werden genomen om besmettingen 
te voorkomen. Het dagelijkse programma van de cliënten 
werd anders. Een dergelijke crisis laat onze kwetsbaarheid 
zien: plannen wijzigen, gezondheid en veiligheid staan 
voorop. Deze crisis laat tegelijkertijd ook iets zien van onze 
afhankelijkheid van onze God: Hij regeert, dat is wat wij 
geloven en belijden. Wat we ook mogen en willen doen, we 
kunnen niet zonder Zijn zegen en gunst. En zo hopen wij 
ook in de toekomst ons werk te mogen voortzetten.

A. Prins
Raad van Bestuur

Voorwoord
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Het is inmiddels de derde keer dat 
Adullam vanuit het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg een kwaliteitsrapport 
presenteert. Een resultante van 
team  reflectie, uitkomsten van cliënt
ervaringen, beoordeling van de verbeter
maatregelen en de input van de interne 
en externe visitatie. Adullam staat voor 
identiteitsgebonden en professionele zorg. 
Ruim 500 cliënten bieden wij deze zorg. 

Onze zorgvragers en haar vertegenwoordigers waarderen 
onze zorg gemiddeld met een 8. Onze medewerkers waar-
deren Adullam met een 7,5: ze zien Adullam als een aan-
trekkelijk werkgever. Wel worstelt Adullam met het binden 
van medewerkers. Bijna 40% van de huidige medewerkers is 
niet langer dan twee jaar werkzaam en veel begeleiders zijn 
tussen de 20 – 30 jaar. Hierdoor hebben veel teams relatief 
weinig werk- en levenservaring.

Ervaren van het gewone leven
‘Ervaren van het gewone leven’: dat is het motto van 
Adullam. Een gewoon leven waarin de Bijbel de Bron is van 
de invulling van dit gewone leven. Het begeleidingsmodel 
ASBM (Adullam-Schutse-Begeleidings-Model) is ‘hét handvat’ 
van iedere begeleider om de cliënt te ondersteunen. De 
focus vanuit de strategische visie is, dat we de zorg mét de 
samenleving vorm willen geven. In 2019 stond professionali-
seren centraal, zodat Adullam een betrouwbare partner kan 
zijn in de samenwerking.

Gepaste trots
Belangrijke stappen die Adullam in 2019 heeft gezet zijn 
de nieuwbouwprojecten in Staphorst, Uddel en Zwolle. 
De nieuwbouw zorgt voor een sterke verbetering van de 

leefomgeving van cliënten. Cliënten, begeleiders en ver-
wanten zijn enthousiast over deze ontwikkelingen. Ook de 
beleidsontwikkeling en de toewijzing van de VIC-Workhome 
op een tweetal groepen op Kroonheim laat een doorgaande 
professionalisering zien. 

Er is hard gewerkt aan een verdere herstructurering van de 
sector Wonen, Leren & Werken. De komst van de meewer-
kend teamleider is winst voor het team en de zorgvrager. 
Ook zorgt de wijziging voor meer verbinding tussen het 
wonen en werken, nu deze activiteiten onder één manager 
vallen. 

Er is veel aandacht geweest voor de kwaliteit en veilig-
heid van cliënten. Aandachtfunctionarissen zijn toege-
rust, onderzoeken zijn uitgevoerd en lessen zijn geleerd. 
Bewustwording van het nut van melden van incidenten 
is verder gegroeid. Ook is er visie ontwikkeld op geaccep-
teerde risico’s, dit geeft duidelijkheid en vermindert de admi-
nistratieve last. 

Een mooi resultaat is de herpositionering van de klachten-
functionaris en de vertrouwenspersonen. Cliënten, vertegen-
woordigers én medewerkers hebben hiervan geprofiteerd. 
Door ‘klagers’ een luisterend oor te bieden en ze goed te 
begeleiden wordt voorkomen dat een uiting van ongenoe-
gen uitgroeit tot een daadwerkelijke klacht. Meer mensen 
dan voorgaande jaren namen contact op met de vertrou-
wenspersonen of klachtenfunctionaris. 

Worsteling
Veel vacatures, de ongewenste maar noodzakelijke inzet van 
uitzendkrachten en uitstroom van eigen medewerkers zette 
de jaarambitie ‘professionaliseren’ onder druk. Hoewel er veel 
geld vrijgemaakt is voor opleiding en ontwikkeling, hebben 
we de investering onvoldoende kunnen vasthouden (bor-

gen). Veel is er gedaan om zij-instromers binnen te halen 
en deze een passende opleiding te bieden. Toch is het niet 
vanzelfsprekend dat elke zij-instromer ook een goede bege-
leider wordt. Dat zorgt dan ook wel eens voor teleurstelling.

Ook de doorontwikkeling van de managementinformatie is 
onder druk komen te staan. Het koppelen van de verschil-
lende systemen en het definiëren van de gewenste stuurin-
formatie vraagt meer tijd.
Adullam heeft wel 1000 vrijwilligers die zich inzetten op de 
locaties waar onze cliënten zorg ontvangen. Een geweldige 
groep mensen. Maar wel een groep die ouder wordt. Het 
werven van nieuwe vrijwilligers had meer aandacht kunnen 
krijgen in 2019.

Vooruitblik
Dit kwaliteitsrapport geeft een inkijk in hoe Adullam haar 
identiteitsgebonden en professionele zorg gestalte geeft. 
Het geeft inzicht in waar we trots op zijn, evenals waar we 
van willen en moeten leren. Het jaar 2020 staat allereerst 
in het teken van structuurverandering. We hebben geleerd 
dat de aansturing anders kan. Een klein managementteam 
en een cultuur waarin nog meer vanuit gedeelde waarden 
wordt gewerkt. Kortere lijnen, meer werken vanuit dialoog 
en een cultuur waar ‘mens en zorg’ nog meer centraal 
komen te staan. Een dergelijke verandering zal haar impact 
hebben. Inmiddels weten we ook dat de coronacrisis van 
grote invloed is op ambities. Dat maakt dan zaken vertragen. 
Desondanks heeft Adullam voor het komende periode de 
volgende ambities geformuleerd:
• Zorgtechnologie agenderen en benutten;
• Expertiseontwikkeling en deskundigheidbevordering;
• Bezinning: hoe wij communiceren met de cliënt?
• Inspirerend leiderschap gestalte geven;
•  Meer aandacht voor de vrijwilliger en het beleid; een meer 

integrale benadering van ons HR-beleid

Managementsamenvatting
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Kwaliteit van zorg. In komende vijf hoofd
stukken en enkele bijlagen, wordt de lezer 
met dit kwaliteitsrapport een inkijkje ge
geven in ons werk. Werk dat gedaan wordt 
door betrokken en deskundige mensen. 
Niet alleen getallen en cijfers, maar juist 
ook verhalen willen de lezer iets laten proe
ven van wie deze betrokken mensen zijn. 

Mensen die met hart en ziel verbonden zijn aan Adullam, 
maar misschien nog meer aan de cliënten zelf. Voor hen 
zette ze zich meer dan 100% in. Niets is waardevoller dan 
die glimlach, die arm over de schouder of dat moment dat 
ze samen met hun zorgvrager een succes behalen. Lees en 
beleef het mee! 

Voordat vanuit de verschillende bouwstenen de kwaliteit 
van zorg wordt toegelicht, wordt eerst ingegaan op de 
missie en de visie van Adullam. Professioneel en identiteits-
gebonden zorg, gebonden aan de Bijbel en uitgevoerd 
met behulp van ons orthopedagogisch begeleidingsmodel 
ASBM (Adullam-Schutse-BegeleidingsModel). Zorgverlening 
vanuit een multidisciplinaire aanpak. 

Een zestal kwaliteitsinvalshoeken
Elke bouwsteen wordt uitgewerkt aan de hand van een 
zestal thema’s, waarmee de kwaliteit van zorg wordt weerge-
geven. Het zijn de volgende thema’s: zeggenschap, kwaliteit 
van bestaan (welzijn), veilige zorg, zorgproces, verwanten en 
familie en relatie cliënt en begeleider.

 Bouwsteen 1: Het zorgproces rond de individuele cliënt 

In dit hoofdstuk leest u van de activiteiten – en de voort-
gang hiervan – die de kwaliteit van de zorg ondersteunen. 

Steeds wordt dit vanuit één van de zes kwaliteitsinvals-
hoeken beschreven. 

 Bouwsteen 2: Cliëntervaringen 

Hoe tevreden zijn cliënten? Cliëntervaringen zijn een 
belangrijke graadmeter voor Adullam, omdat Adullam het 
goed functioneren van de driehoek ‘cliënt- begeleider- 
vertegenwoordiger’ van wezenlijk belang acht, zijn dit jaar 
voor het eerst de ervaringsvragen aan alle drie de ‘groepen’ 
voorgelegd. We zijn erg blij met deze keuze. Bewust zijn niet 
alle cliënten benaderd voor dit onderzoek, vanwege een 
herstructurering in een deel van de organisatie. Uitkomsten 
zouden onvoldoende bruikbaar zijn. 

 Bouwsteen 3: Teamreflectie 

In 2019 werd voor de derde keer op vergelijkbare wijze een 
teamreflectie gehouden. Veel teams hebben hier aan deelge-
nomen. Uitkomsten worden gebruikt voor speerpunten van 
het team ontwikkelplan. Deelnemers ervaren de teamreflectie 
als waardevol. Toch zal volgend jaar de opzet anders zijn. Met 
als doel om de onderlinge verbinding tussen verschillende 
teams en de relatie met de strategische visie beter te waarbor-
gen. Dit helpt om als organisatie meer te focussen. De uit-
komsten van de teamreflectie geven inzicht waar teams staan. 
Tegelijk bevestigen ze ook de uitkomsten van de cliëntervarin-
gen. De ‘puzzels en parels’ laten veel overeenkomsten zien. 

 Bouwsteen 4: Interne en externe visitatie 

Naast vertegenwoordigers van de leden van de, Centrale 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht 
zijn dit jaar ook twee externe visitatoren 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 lig-
gen. Een groot deel van deze uitdagingen zijn onderdeel 
van het jaarprogramma 2020. 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 
2018, nadere informatie over ASBM en verhalen die iets ver-
tellen waar Adullam afgelopen jaar mee bezig is geweest.

Inleiding 
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 1.1 Missie 

Adullam wil op principiële en professionele wijze identiteits-
gebonden, 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 men-
sen met een verstandelijke beperking en hun ouders, ver-
wanten 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 identiteit. 
Dat zie je terug in de omgang met elkaar, in het dagpro-
gramma en in het beleid. 

 1.3 Onze mens en zorgvisie samengevat 

De mens is een schepsel van God en heeft daardoor de ver-
antwoordelijkheid God te eren en te dienen. Door de zonde-
val en ongehoorzaamheid aan God zijn wij hiertoe niet meer 

bekwaam en gewillig. Toch blijft het onze plicht en verant-
woordelijkheid 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. 

Begeleiders helpen dagelijks om deze Bijbelse boodschap te 
leren kennen en te beleven. Waar mogelijk wordt ook samen 
zondags de kerk bezocht en worden er momenten georga-
niseerd waar een predikant de bewoners onderwijst.

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-
Begeleidings-Model) 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 

De strategische visie 2018 - 2022 beoogd: “Adullam laat vanuit 
een Bijbelse levensovertuiging mensen deelnemen aan het 
gewone leven door, met de samenleving, passende onder-
steuning te organiseren.”. Inmiddels ligt het ‘tweede jaar’ van de 
strategische visie achter ons. Een jaar waar professionalisering 
centraal stond. In dit kwaliteitsrapport wordt zichtbaar op welke 
wijze gewerkt is om onze strategische doelen vorm te geven. 

 1.8 Merkwaarden : Bijbels, Samen en Passend 

Met de 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 dagelijkse zorgverlening, in ons 
werkgeverschap, onderlinge samenwerking en de samen-
werking met externen. We zijn er op aanspreekbaar. 

1. Professioneel en identiteitsgebonden zorg

Opengeslagen 
Bijbel

Dragende 
handen

Groeien
 en bloeien

Voor meer informatie klik hier

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

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

Passend
Adullam benut de 
kwaliteit van mensen 
en stimuleert des-
kundigheid, zodat er 
maatwerk verleend 
kan worden.
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Aansluiten bij de behoeften van cliënten is belangrijk voor 
het ervaren van het gewone leven. Er zijn zeven basisbe-
hoeften die belangrijk zijn. ASBM hanteert een behoefte-
cirkel (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 ondersteunt. Dit wordt 
vanuit verschillende invalshoeken toegelicht. 

 2.1 Zeggenschap 

2.1.1 Oog voor signaal
De evaluatie van de nieuwe klachtenprocedure van 
2016/2017 heeft geleid tot een herziening van de behan-
deling van klachten binnen Adullam. Aanleiding daar toe 

waren onder meer de taken van de vertrouwenspersonen 
en de klachtenfunctionaris, waarbij vooral de taken van 
de klachtenfunctionaris te veel gericht waren op het oude 
‘klachtencommissie-werk’. Daarnaast maakte de vele interne 
stappen het moeilijk om de laagdrempeligheid van de 
klachtenfunctionaris duidelijk te maken. We zien, door de 
wijze waarop we aandacht hebben gegeven aan de rol van 
vertrouwensperspoon en klachtenfunctionaris, dat in 2019 
vaker een beroep op hen is gedaan. Veelal draagt het luiste-
rend oor van de vertrouwenspersoon bij aan het oplossen 
van uitingen van ongenoegen (drie cliëntgebonden). Soms 
(zeven cliëntgebonden) was er behoefte aan een bemidde-
lende rol van de klachtenfunctionaris. In alle gevallen zijn 

2.  BOUWSTEEN 1  |  Zorgproces rond de individuele cliënt

In 2019 zijn er in totaal 7 klachten geweest, 
welke allemaal van ouders/verwanten kwamen.

Categorie Aantal

Zaken m.b.t. contract 1

Communicatie 1

Persoonlijke situatie 1

Bejegening (door medecliënten 
of medewerkers) 2

Het hart luchten 2

Totaal aantal klachten 2019 7

In 2019 is er in totaal 14 keer gebruik gemaakt van 
de vertrouwenspersoon. Er is 24 telefonisch contact 
geweest, 24 keer mailcontact geweest en er heeft 4 

keer een persoonlijk gesprek plaatsgevonden. Dit is 
11 keer gebeurd door medewerkers en 3 keer door 

ouders/verwanten.

Categorie Klacht per categorie

Zaken m.b.t. contract 1

Personeelsbeleid 2, 3

Zaken m.b.t. contract 4

Communicatie 5, 6

Zorgverlening 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1

Bejegening door (mede-)cliënten 12

Bejegening door medewerkers/collega’s 2, 3, 4

Bejegening door leidinggevenden 5, 13, 11

Het hart luchten 14

Anders 2

Totaal aantal keer benaderen 
vertrouwenspersoon 2019 14

Onvrede?
Bespreek het met degene die daar 
wat mee kan/aan doen (Mattheüs 
18). Hulp nodig of daarover (van tevo-
ren) even overleggen? Neem contact 
op met een vertrouwenspersoon.

Blijft de onvrede 
voortbestaan?
Neem contact op met 
de onafhankelijke klach-
tenfunctionaris (zie kader 
met contactgegevens).

Ten slotte toch een 
formele klacht indienen?
De klachtenfunctionaris 
staat u terzijde bij het 
opstellen van een e-mail 
naar de Raad van Bestuur.
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deze naar tevredenheid afgesloten. Vertrouwenspersonen 
worden vaker (totaal elf keer) door medewerkers benaderd.

2.1.2 Cliëntportaal wordt uitgerold
Op twee locaties heeft de uitrol van het cliëntportal plaats-
gevonden. De familie geeft aan dat ze blij zijn dat ze kunnen 
meelezen, wat bijdraagt aan een goede onderlinge afstem-
ming en ondersteuning van de driehoek ouder-cliënt-bege-
leider (zie ook 2.5.1). Ook cliënten – voor zover ze hier aan deel 
kunnen nemen, rekening houdend met hun wilsbekwaam-
heid – zijn tevreden. Wel waren bij de start problemen rond 
het verstrekken van informatie over inloggen, dit zorgde voor 
enige teleurstelling bij de cliënten. Er is binnen heel Adullam 
veel aandacht geweest voor éénduidig rapporteren. Hiervoor 
is een richtlijn opgesteld en geïmplementeerd. Inmiddels zien 
we dat de kwaliteit van rapporteren binnen geheel Adullam 
is toegenomen. De ervaringen worden meegenomen bij de 
verdere implementatie. Door de coronacrisis heeft de verdere 
uitrol een lagere prioriteit gekregen. Een kritische noot is de 
voortgang van de implementatie, er lijkt te weinig actieve 
sturing te zijn op dit proces. Daarnaast mag Adullam meer 
oog hebben voor het direct communiceren met de cliënt. De 
communicatie verloopt nu vaak via de verwanten. 

 2.2 Kwaliteit van bestaan 

2.2.1 Bijbels onderwijs
In een identiteitsgebonden organisatie waarin de Bijbel de 
inspiratiebron is voor het gehele leven, is het vanzelfspre-
kend dat we in de dagelijkse zorg daar ook aandacht aan 
besteden. Adullam heeft in de afgelopen jaren een eigen 
methode voor Bijbels onderwijs (‘door Woord en Geest’) 
ontwikkeld. Elke dag horen onze cliënten de Bijbelse bood-
schap, zingen ze samen psalmen en kijken naar prachtige 
platen die de Bijbelverhalen beeldend ondersteunen. Ieder 
op zijn eigen niveau. Andere organisaties tonen belangstel-
ling voor de methode. De Schutse gebruikt het al en een 
andere organisatie overweegt het gebruik.

Bijbelverhaal niveau
Om de medewerkers goed toe te rusten bij het gebruik van 
de methode is er ook een cursusprogramma ontwikkeld. Een 
groot deel van de medewerkers is inmiddels toegerust. 

Reactie van cursist

“Mooie uitleg over de achtergrond 
van de niveaus, fijn dat er 

aansluiting is op alle niveaus!” 

Frans Jan 
Rodenburg 
Deelnemer van Wilgenheim; 
medewerker bij Teamasters 

Vanaf oktober vorig jaar werk ik bij 
Teamasters in Alblasserdam. Eerst 
vond ik het spannend en moest ik 
wennen, maar nu vind ik het heel 
gezellig. Vanaf Wilgenheim gaan we 

met de bus of auto naar ‘de thee’. Ik ga 
altijd eerst even in de werkruimte kij-
ken welke thee we gaan inpakken. Het 
liefst zit ik achter de vulmachine. Daar 
doe ik bovenin thee, en onderaan zit 
een trechter waar de thee uitkomt in 
het doosje. Ik vouw ook doosjes en 
plak er stickers op. Dat is echt mijn 
werk en ik kan het heel netjes. Ik vind 
dat ik wel ‘medewerker’ genoemd 

mag worden, want ik 
doe belangrijk werk. 
Als ik dit niet zou doen, 
kan de thee in de 
winkel niet verkocht 
worden. Steven, onze 
baas, is heel tevreden 
over mij. Hij vindt dat ik 
al veel geleerd heb. Ik 
heb elke dag zin om te 
gaan werken!

Annerieke 
van der Spek
Begeleider bij DAC Wilgenheim

Met veel plezier mag ik één van de 
groepen begeleiden, die dagelijks bij 
Teamasters aan het werk zijn. Mooi 
om te zien dat wat eerst onbekend 
en spannend was, steeds meer eigen 
is gemaakt. We doen het werk echt 
als een team. Frans Jan zie ik gewoon 
genieten van het werk. Rustig en seri-
eus verricht hij zijn taken, waarbij een 
verdiend compliment glunderend in 
ontvangst wordt genomen. Als we na 
het werk weer naar Wilgenheim rijden, 
is steevast zijn conclusie: “Ik heb héér-
lijk gewerkt!” Het werkt motiverend als 
ze hun ingepakte producten in de win-
kel terugzien. Daardoor verdienen ze 
ook echt de naam ‘medewerkers’! Het 
geeft als groepsleider veel voldoening 
dag aan dag met deze medewerkers 
op te mogen trekken en met elkaar 
het werk te doen!

“Ik mag wel ‘medewerker’ genoemd worden”
Frans Jan Rodenburg

Wil je meer lezen over de verwerking 
van uw klachten, klik dan hier

Bijbelverhaal niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Ontwikkelingsleeftijd Tot 2 jaar 2 tot 4 jaar 4 tot 7 jaar 7 tot 11 jaar

Fasen van ontwikkelingsdenken Sensatiefase en lage klikfase Klikfase Hoge klikfase en begripsfase Begripsfase
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2.2.2 Werken & de maatschappij
Het dagelijks werk zorgt voor een betekenisvolle invulling 
van de dag. Op grond van behoeften en mogelijkheden 
wordt voor elke cliënt nagedacht welke activiteiten kunnen 
worden aangeboden of georganiseerd. Niet alle activiteiten 
kunnen we scharen onder arbeidsmatige werkzaamheden, 
maar we blijven zoeken naar betekenisvol werk. Waar het 
mogelijk is zoeken we ook werkzaamheden ‘buiten de deur’. 
Gebruikmakend van het eigen netwerk, werken cliënten 
één of meer dagdelen bijvoorbeeld bij een bakkerij, kantoor, 
natuurorganisatie of in een fabriek. 

Deze ontwikkeling past bij de ‘strategische-fase’ (2018–2022) 
waarin Adullam verkeert. We willen hiermee experimenteren. 

De ervaringen worden benut om de samenwerking met de 
samenleving verder te laten groeien. In het bijzonder voor de 
invulling van de dagactiviteiten. Hiervoor heeft Adullam ook 
een intern platform Betekenisvol werk ingesteld die de dagac-
tiviteitencentra’s kan adviseren. Adullam beoogt hiermee dat 
de cliënt, meer en meer, ‘het gewone leven kan ervaren’. 

 2.3 Veilige zorg 

2.3.1 Inspectiebezoek
Aan het einde van 2019 heeft er een onaangekondigd 
inspectiebezoek plaatsgevonden binnen Adullam. De 
inspectie concludeerde dat op de betreffende locatie aan de 
meeste van de door de inspectie getoetste normen (groten-
deels) wordt voldaan. Op twee normen is een extra inspan-

Jan Strijkert
Deelnemer 
op instelling Muiderheim; 

Glunderend komt Jan binnen op de 
Kaai. Vandaag mag hij weer naar het 
bos in Staphorst, samen met Harry 
en drie andere deelnemers. Een echt 
mannenuitje! Na de dagopening is het 
tijd voor koffie. Jan deelt de bekers en 
koeken uit, want hij weet goed wat de 
anderen willen. Na het koffiedrinken 
is het tijd om met de bus naar het bos 
te gaan. Daar zaagt Jan alle bomen en 
takken om die er niet horen. Hij houdt 
zijn ‘collega’s’ goed in de gaten om te 
zien of ze genieten. Bij de vraag hoe hij 
het vindt, veegt hij het zweet van zijn 
voorhoofd en steekt hij lachend zijn 
duim op. Het is warm, maar hij wil dit 
niet missen, want werken in het bos is 
écht genieten!

Harry Dekker
Activiteitenbegeleider 
bij instelling Muiderheim

Elke werkdag is het genieten voor 
Harry, maar al drie jaar is de woensdag 
de mooiste dag van de week. “Ik vind 
het heerlijk om met ‘mijn mannen’ 
naar het bos te gaan en daar hun 
krachten in te zetten. De één zaagt, de 
ander knipt en weer een ander zit te 

genieten van de natuur.” Harry neemt 
de tijd om elke deelnemer persoon-
lijke aandacht te geven. “Uiteindelijk 
is het doel niet om het bos ‘plat’ te 
krijgen, maar de dingen eromheen; 
bijvoorbeeld ontspanning, samenwer-
ken en plezier hebben met elkaar. Ook 
dat kan bij intensieve begeleiding.” 
Na het harde werken is het tijd om 
in de kantine een boterham te eten. 
Lachend: “Ik praat graag, maar soms 
moet ik mijn mond houden, zodat de 
mannen in alle rust kunnen bijkomen.”

“Het werkresultaat is 
minder belangrijk dan 
ontspanning, samenwerken 
en plezier hebben!”

Jan en Harry aan het werk.

ning van de organisatie nodig. Een grotere bewustzijn van 
risico’s en het belang inzien van melden van incidenten kan 
de locatie helpen de zorg nog veiliger te maken. De inspec-
tie spreekt haar vertrouwen uit dat Adullam hiervoor acties 
onderneemt (zie o.a.2.3.3.).

Verder schrijft de inspectie in haar rapport dat ze ziet dat 
de locatie zich inzet om cliënten een leven te geven dat zo 
normaal mogelijk is. Dat gebruik gemaakt wordt van ASBM, 
wat de zorgverleners helpt om de behoeften van de cliën-
ten goed in beeld te brengen en bijdraagt aan een zinvol 
bestaan voor de cliënt.

2.3.2 Ernstige incidenten
In 2019 is er een calamiteit gemeld bij de Inspectie. Op 
verzoek van de inspectie heeft er een intern onderzoek 
plaatsgevonden onder leiding van een onafhankelijke voor-
zitter (extern). De onderzoeksresultaten en het plan van 
aanpak zijn door de inspectie positief beoordeeld. Uit het 
onderzoek bleek een grote betrokkenheid van het team om 
kwalitatieve, goede zorg te bieden. Aandachtspunten waren 
de aanspreekcultuur, het hebben en het consequent vast-
houden aan een vast dagprogramma voor de cliënt en een 
goede rolverdeling binnen de driehoek cliënt- begeleider- 
ouder. De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld binnen 
de sector intensieve zorg. Er wordt actief gewerkt aan de 
uitvoering van het verbeteringsplan. 

2.3.3 Zorgveiligheid & geaccepteerde risico’s
In 2019 is winst behaald in het terugdringen van de admi-
nistratielast voor de zorgmedewerkers in het kader van het 
verder ontregelen van de zorg. Incidenten (gevaarvolle 
voorvallen of gedragingen van cliënten) worden als melding 
geregistreerd in het Melding Incidenten-systeem. Uit nader 
onderzoek bleek echter dat voortdurend melden op een 
bepaalde categorie niet leidde tot verbetering, eenvoudig 
omdat er geen leereffecten mee konden worden behaald. 
Het bleken vooral kenmerkende voorvallen of gedragingen 
te zijn, die bij een cliënt passen of horen en die nagenoeg 
niet (meer) te veranderen zijn. Het steeds weer registreren 
van meldingen (MI’s) hierop, heeft dus nagenoeg geen zin. 
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Besloten is om dit registreren op deze zogenaamde ‘geaccep-
teerde risico’s’ te laten vervallen, wat veel tijd en administratie 
scheelt. Of een bepaald cliëntgedrag als ‘geaccepteerd’ kan 
worden aangemerkt, dient wel te voldoen aan een aantal 
zorgvuldigheidseisen. De inspectie attendeerde ons hier ook 
op. Mede daarom zijn eenduidige criteria opgesteld waar een 
geaccepteerd risico aan moet voldoen. Deze worden met een 
apart kenmerk vastgelegd in het ECD en minimaal een keer per 
jaar opnieuw samen met de cliënt en/of cliëntvertegenwoordi-
ger beoordeeld en vastgesteld tijdens de jaarlijks uitgevoerde 
risico-evaluatie. We zijn ons bewust dat dit extra aandacht ver-
dient en ook in 2020 nauwgezet wordt gemonitord. 

Op locatie zijn aandachtfunctionarissen kwaliteit en veilig-
heid opgeleid (prismalight training) om aanvullend onder-
zoek te doen n.a.v. incidenten. Ze analyseren en adviseren 
de manager en teamleider om structurele verbeteringen 
door te voeren. Een aantal keren zijn er landelijke toerus-
tingsbijeenkomsten georganiseerd voor de aandachtfunc-
tionarissen. In de toekomst zal deze mee regionaal worden 
ingevuld. Stafmedewerkers zullen dan als onder andere 
als sparringpartner en coach het lokale verbeterproces 
ondersteunen. We merken dat met deze aanpak een groter 
bewustzijn om incidenten te melden en hiervan te willen 
leren wordt gecreëerd. 

2.3.4 Nieuwe wetgeving zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft als startdatum 1 januari 
2020. In 2019 is veel tijd gestoken in de voorbereiding van 
een Adullam-brede implementatie van de voorschriften uit 
die wet. De wet vervangt de oude Wet BOPZ, die vooral van 
toepassing was in de instellingen voor Intensieve Zorg en 
begeleiding. De Wzd geldt echter niet alleen in instellingen, 
maar ook in de thuissituatie en in alle andere woon- en 
werkvormen in de gehandicaptenzorg. 

De Wzd regelt de rechten van o.a. mensen met een verstan-
delijke beperking, die zogenaamde onvrijwillige zorg krijgen. 
Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg voor deze 
mensen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Vrijwillige 
zorg is vanzelfsprekend, het inzetten van onvrijwillige zorg is 
altijd een laatste middel. De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’. In 
principe wordt alleen zorg verleend waar de cliënt of zijn verte-
genwoordiger mee instemt, tenzij er sprake is van ernstig nadeel 
dat niet op een andere wijze kan worden voorkomen. In deze 
situatie biedt de Wzd zorgverleners de mogelijkheid om, 
onder strikte voorwaarden, onvrijwillige zorg toe te passen.

Uit de eerste ervaringen blijkt dat Adullam veel voordelen 
ervaart van het reeds denken en werken volgens ASBM bij 
het naleven van de inhoud en de bedoelingen van deze 
wet. Binnen het ASBM-werkmodel sluit de begeleider in 
het ondersteunen en begeleiden zoveel mogelijk aan bij de 
behoeften van de cliënt en ondersteunt zij de cliënt onvoor-
waardelijk in het ervaren van het gewone christelijke leven. 
Die onvoorwaardelijke relatie en een betekenisvolle dagin-
vulling zijn belangrijke steunpilaren voor de cliënt om zich in 
dat gewone leven naar zijn of haar mogelijkheden te kunnen 
ontwikkelen. De noodzaak om vanuit deze visie onvrijwillige 
zorg toe te moeten passen, is door zo te denken, te zien en 
te handelen, beduidend minder aanwezig. Mocht dit van-
wege het voorkómen van ernstig nadeel toch noodzakelijk 
zijn, dan is het streven om dit zo kort mogelijk te doen en 
bewust te streven naar afbouw, inzet van alternatieven of 
komen tot invulling van onderliggende behoeften, zodat de 
maatregel niet meer passend en niet meer nodig is.

Zorgveiligheid

Kleur 
meldingen:

Procent

Aantal

Procent

Aantal

Procent

Aantal

Procent

Aantal

2019-P1 26% 224 61% 521 12% 102 1% 10

2019-P2 30% 225 59% 448 10% 80 1% 9

2019-P3 30% 253 59% 494 9% 76 1% 10
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Meldingsbereidheid blijft goed
Melden van incidenten gebeurt vrij consequent, ook wanneer er sprake is van ‘milde incidenten’ (de kleuren groen 
en geel). We zien in de tabel dat dit circa 90% van de meldingen zijn. Een positieve ontwikkeling is dat het aandeel 
van ernstige en zeer ernstige meldingen (de kleuren oranje en rood) van 13% naar 10% daalt in de laatste periode 
van 2019. De ernst van de melding wordt bepaald door twee aspecten, te weten: de mate van het effect (impact) 
en de mate van de kans van herhaling.e meeste incidenten hebben betrekking op gedragsincidenten (circa 60%), 
medicatie (18%) en overige cliëntveiligheid (22%). Met name op lokaalniveau worden regelmatig aanvullende 
onderzoeken gedaan door de aandachtsfunctionarissen kwaliteit en veiligheid om trends te ontdekken en verbete-
ringen door te kunnen voeren samen met het team. 
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2.3.5 Nieuwbouw en logeren
De nieuwbouw van Kroonheim (Uddel) en Horstheim 
(Staphorst) draagt bij aan de veiligheid en welzijn van 
de bewoners en deelnemers. Vanuit de ASBM-visie is de 
inrichting tot stand gekomen. Ook is een bewuste keuze 
gemaakt om het logeren vanuit Staphorst over te hevelen 
naar Kroonheim. Hierdoor kunnen logés die op termijn een 
woonruimte zoeken alvast wennen aan de woon- en leef-
omgeving, omdat ze veelal in de toekomst een plaats op 
Kroonheim zullen ontvangen. De kennis en menskracht van 
Staphorst is benut bij het opzetten van de nieuwe logeer-
groep. Zo biedt Adullam veilige en passende zorg. 

 2.4 Zorgproces 

2.4.1 De zorg multidisciplinair georganiseerd
Elke cliënt die bij Adullam zorg ontvangt wordt vanuit een 
multidisciplinaire aanpak begeleid. Naast de begeleider is 
altijd de orthopedagoog betrokken. De orthopedagoog 
beschrijft het beeld en het perspectief. Vanuit deze informa-
tie wordt bezien of andere disciplines betrokken moeten 
worden bij de zorgverlening. Periodieke evaluaties vinden 
plaats binnen een multidisciplinaire samenstelling. Ook in 
2019 heeft deze aanpak aandacht gekregen en is gezocht 
om in het gehele zorgproces dit nog verder te optimaliseren. 

2.4.2 Zorgtechnologie en innovatie in de zorg
In 2019 is visie ontwikkeld op de inzet van zorgtechnologie. 
De komende jaren zal er met een te verwachten krappere 
arbeidsmarkt en een toenemende zorgvraag steeds meer 
vraag komen naar efficiëntere zorgverlening. Ondersteunende 
hulpmiddelen en technologie zijn nodig om de zorg- en 
begeleidingsvraag te kunnen beantwoorden. Hiermee kan 
ook een bijdrage geleverd aan de zorginnovatie die nodig 
is om de komende jaren de toenemende zorg op de goede 
manier op de juiste plaats te bieden door: voorkomen van 
(duurdere) zorg, verplaatsen (dichterbij de mensen thuis), ver-
vangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth).

Ervaringen
De sector gehandicaptenzorg en ook Adullam is bekend met 
toepassen van zorgtechnologie zoals epilepsiesignalering, 
oproepsystemen en optische en akoestische signaleringen. 
Daarnaast zijn er ervaringen met welzijnsgerichte techno-
logie zoals beleeftafels, fietslabyrinten en educatieve iPads. 
De ontwikkeling t.a.v. het gebruik van big-data, persoonlijke 
dataverzameling en analyse daarvan om te gebruiken als 
signalering in de zorgverlening en veel andere vormen van 
zorgtechnologie staan nog in de kinderschoenen. Dat zelfde 
geldt ook voor gebruik van zorg ondersteunende techno-
logie zoals slim incontinentiemateriaal, samen regie, onder-
steunende robots of apps voor mobiel gebruik. Adullam wil 
daarbij niet direct de ontwikkelaar zijn van eigen nieuwe 

zorgtechnologie, maar wel een ‘early adopter’ van beproefde 
en bruikbare technologie. 

Inspiratiedag
In maart 2020 is voor managers en orthopedagogen een 
inspiratiedag gehouden om het onderwerp te agenderen, 
de visie uit te werken en het ontwikkelverlangen van mede-
werkers en teamleiders te stimuleren. Op basis van deze 
inspirerende dag kunnen zij hun teamleiders en medewer-
kers bevragen en het ontwikkelverlangen gaan stimuleren. 
Een voorbeeld is het initiatief om een urine analyser te gaan 
gebruiken op Muiderheim. Een hulpmiddel om zelf urinetes-
ten te gaan doen en daarmee vroegdiagnostiek van urine-
weginfecties te bewerkstelligen. 

Visie Adullam 
Techniek is niet waardenvrij of neutraal. Techniek is Bijbels 
een geschenk, een uitbreiding van wat God geschapen heeft 
waarbij de mens door zijn intelligentie techniek ontwikkeld 
om de aarde te bouwen en te bewaren. Als wij technologie 
gebruiken wordt dit ook gekaderd door Gods Wet en Woord: 
gebruik moet zijn tot eer van God en tot nut van onze naaste. 

Immers, technologie vanuit de gebrokenheid van de mens, 
uit zich ten diepste in het streven om door technologie het 
utopie van de verloren volmaaktheid terug te willen win-
nen. Terwijl die volmaaktheid voor zondaren alleen in Jezus 
Christus en Zijn verzoenend middelaarswerk te vinden en 
te verkrijgen is. Vanuit het genoemde kader geldt altijd de 
beschermwaardigheid van het leven, de verantwoordelijk-
heid die een mens draagt voor schepping en medemens. 
Technologiegebruik vergt dus verantwoord gebruik. Dit 
vergt voortdurend nadenken over de achtergronden van 
technologische keuzes en ten opzichte van onze Schepper 
en medeschepselen verantwoord gebruik van technologie. 

Voor Adullam geldt de volgende definitie: 
Identiteitsverantwoorde menswaardige technologie om het 
ervaren van het gewone leven en de ondersteuning daarbij 
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te verbeteren. Daarbij kan het gaan om kwaliteitsverbetering 
en/of efficiencyverbetering. Waarbij gedacht kan worden 
aan technologie voor de cliënt en/of voor de medewerkers 
ter ondersteuning.

2.4.3 VIC - Workhome
Binnen Adullam zijn er gedragsintensieve cliënten die niet 
voldoende gebaat zijn bij de ‘standaardbegeleiding’ op onze 
instellingen. De huidige teams zijn hiervoor onvoldoende 
toegerust en ook de randvoorwaarden en het behandelsys-
teem stelt andere eisen voor deze cliënten. Dit heeft er toe 
geleid dat Adullam in 2019 een aantal groepen binnen de 
instellingen aanduidt als een VIC-Workhome met aanvullende 
behandeling zodat er beter passende zorg en ondersteuning 
geboden wordt. In 2020 zal de implementatie van het beleid 
verder gestalte krijgen binnen de nieuwbouw van Kroonheim.

De VIC-Workhomes bieden vanuit het orthopedagogische 
behandelmodel ASBM intensieve ondersteuning en behan-
deling aan mensen met (verstandelijke) beperkingen en 
zeer ernstige psychische en/of gedragsproblemen. Het zijn 
allemaal mensen die zeer gevoelig zijn voor (veranderingen 
in) hun omgeving. 

2.4.4 Optimalisatie
In het derde jaar na de ingebruikname van het nieuwe 
Elektronisch Cliëntendossier (ECD), werden actualisaties en 
optimalisaties wenselijk. Ook ontstond er de behoefte om de 
EVB-werktaken te verduidelijken, om maximale ruimte te bie-
den aan hoofdzaken als cliëntzorg en het inhoudelijk aanstu-
ren van zorgmedewerkers en daarmee EVB-er’s, te ontlasten 
van bij-taken. Een interne werkgroep, ondersteund door een 
toetsgroep vanuit de locaties, heeft hier inmiddels werk van 
gemaakt. Er wordt gewerkt aan een duidelijk zorg-proces-
overzicht en daarbij behorende taakverdeling voor alle zorg-
teammedewerkers. Waar mogelijk wordt het proces rondom 
het ondersteuningsplan vereenvoudigd en worden hulp-
middelen ingericht, die EVB-er’s en leidinggevenden beter 
inzicht en sturingsmogelijkheid geven om het OP-proces en 
het EVB-werk te monitoren en te ondersteunen.

2.4.5 De spil in onze zorgverlening toegerust
In 2019 heeft het ontwikkelen van passende trainingen 
voor de eerstverantwoordelijke begeleiders (EVB-er’s) een 
vervolg gekregen. Zij zijn immers de spil in de zorgverle-
ning en dienen daartoe ook goed toegerust te zijn. Toch 
was het een onderzoeksvraag of iedereen in de organisatie 
‘de klokken’ gelijk had staan, als het gaat over de opvat-
ting rond de taak en rol van de EVB-er. De achterliggende 
ervaringen toonden aan dat de effectiviteit van de training 
soms te wensen over liet. Een onderzoek en gesprekken 
met leidinggevenden en orthopedagogen heeft geleid tot 
meer duidelijkheid en éénduidigheid. Er zijn verschillen - 

gezien de werksituatie - maar in de kern is de rol en taak 
van de EVB-er op elke plaats dezelfde. Door middel van 
deze afstemming zijn de trainingen verder afgestemd op 
de vraag. Ook is er aandacht gevraagd voor de coachende 
rol van de teamleider zodat, naast een training, de ‘coa-
ching on the job’ de EVB-er laat groeien in zijn of haar rol 
en taak. Het cursus- en coachaanbod voor 2020 richt zich 
op een verdieping en zal vooral team- en maatwerkgericht 
worden ingevuld, zodat het team als geheel kan door-
groeien en kennis beter wordt vastgehouden. 
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2.4.6 Kinderdagcentrum Klimop geopend
2019 stond in het teken van de voorbereidingen en 
de verhuizing naar de nieuwe locatie. Als team van de 
Klimop is nagedacht over de inrichting van het nieuwe 
KDC. Tijdens deze voorbereidingen hebben externe men-
sen met ons meegedacht zoals Viso voor de verlichting 
en de aanpassingen op de groep en de fysiotherapeut 
voor welk meubilair passend is bij onze kinderen. 

De Klimop is voor kinderen met een (ernstige meer-
voudige) beperking. Momenteel zijn er 2 groepen, 
1 groep met EMB kinderen en een voorschoolse 
groep. Onze ambitie is om te gaan groeien en in de 
toekomst een derde groep te openen om de huidige 
zorggroep op te delen in een EMB-gerichte (sub)
groep en een gedragsgerichte (sub)groep.

De samenwerking met school zit nog in de beginfase, 
er zijn maandelijks gesprekken met school. De samen-
werking krijgt nu ook meer vorm doordat kinderen 
deelnemen aan het onderwijs. Onze ambitie is om de 
samenwerking met school verder te verdiepen door 
een gezamenlijke studiedag en af en toe bij elkaar 
koffie te drinken en juist die momenten te pakken om 
elkaar beter te leren kennen.

 2.5 Verwanten en familie 

2.5.1 Doorontwikkeling in de driehoek 
‘cliënt-ouder-begeleider’
In aansluiting op een landelijke bezinningsbijeenkomst rond 
het functioneren van de driehoek client-ouder-begeleider 
zijn er in 2019 verschillende teams hiermee aan de slag 
gegaan. Onder leiding van externe trainer Chiel Egberts is 
op meerdere locaties op (familie)bijeenkomsten nagedacht 
wat hierin kan worden verbeterd. Belangrijk hierbij geldt, 
dat afspraak, afspraak is: wat de begeleider belooft doet hij 
ook. Eveneens is vertrouwen essentieel en beschikken over 
de nodige sensitiviteit is een randvoorwaarde. Tegelijk dient 
ieder zijn eigen positie te kennen en die van de andere te 
erkennen. Adullam zit in een belangrijke bewustwordings-

fase om de driehoek cliënt-ouder-begeleider verder profes-
sioneel in te vullen. Voor verschillende teams is dit ook een 
speerpunt in het jaarplan 2020.

2.5.2 Familiecontacten
Familiecontacten vinden we belangrijk. Al bijna 30 jaar 
heeft Adullam landelijke contactdagen voor familie, 
belangstellenden en cliënten georganiseerd. Een dag 
waarin ontmoeting, creatieve activiteiten, bezinning en 
toerusting centraal staan. In de loop der jaren is het animo 
voor deze landelijke dagen verminderd. In 2019 is er nog 
één landelijke contactdag georganiseerd. Gezocht wordt 
naar een andere invulling, die beter aansluit bij de behoef-
tes van ouders en verwanten.

Op de locaties worden diverse (lokale) bijeenkomsten geor-
ganiseerd om het contact met en tussen ouders, cliënten en 
begeleiders te versterken. Deze bijeenkomsten – veelal klein-
schalig – worden bijzonder gewaardeerd en goed bezocht. 
De bijeenkomsten worden benut om ervaringen en ontwik-
kelingen te delen, die bijdragen aan verbondenheid en de 
kwaliteit van de zorgondersteuning.

2.5.3 Vrijwilligers horen er helemaal bij! 
Adullam beschikt over een groot aantal vrijwilligers (circa 
1000). Deze mensen zorgen o.a. voor vervoer, onderhoud van 
de tuin, gebouwen, ondersteuning bij activiteiten van cliën-
ten, gezellig samen wandelen of begeleiding naar de kerk. 

Het was heel fijn om samen met de kinderen de opening 
van de Klimop bij te wonen. Bijzonder ook om te horen hoe 
de kinderen en het personeel zo gauw hun plekje op de 
nieuwe locatie hebben gevonden. Wij vinden de huisves-
ting echt mooi. Fijne lokalen met een verzorgde uitstraling. 
We hopen dat onze kinderen hier nog lang hun eigen 
plekje mogen hebben. En dat bovenal Gods Woord centraal 
mag staan, ook al is het op de meest eenvoudige wijze.

De opening van de Klimop hebben wij als ouders als 
zeer mooi en prettig ervaren! De voorbereidingen van-
uit Adullam waren echt geweldig, hoe er voor ‘geknokt’ 
is eigenlijk om dit te realiseren op deze plek..... Het is 
een prachtige manier om dit in samenwerking met de 
Obadjaschool te doen en dat alles in het belang van onze 
‘zorgkinderen’....Niets anders dan lof erover! En alles nieuw 
en vertrouwd. Hopen dat jullie als begeleiders en de kinde-
ren er met veel plezier mogen werken en aan deelnemen! 

Na veel voorbereidingen mochten we juni 2019 
eindelijk verhuizen naar onze nieuwe locatie aan 
de Willem Barentszstraat. Veel tijd om te wennen 
had ik niet nodig, want we waren er heel veel 
op vooruit gegaan. Ook de kinderen waren snel 
gewend aan onze prachtige locatie. We merkten 
al snel dat we alles bij de hand hebben en meer 
tijd voor de kinderen hebben. De groepen zijn 
helemaal ingericht op het niveau van de kinderen 
en dat geeft veel rust bij de kinderen en begelei-
ding. In september hadden we de opening van de 
nieuwe locatie en dat was voor ons allemaal een 
dag om naar uit te zien. Het was een hele mooie 
dag, waar er echt aandacht is gegeven aan het 
KDC en iedereen kon even een kijkje nemen in 
het KDC. Ik heb er van genoten en sinds we op de 
nieuwe locatie zijn, werk ik iedere dag met nog 
meer plezier met onze kinderen.

Ouders vertellen…
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De ambities om vrijwilligers meer toe te rusten en meer te 
binden en boeien heeft niet de aandacht gekregen die het 
had moeten hebben. Op locatie zijn er zeker diverse activi-
teiten georganiseerd om te binden en boeien maar vanuit 
organisatieperspectief is er meer centrale ondersteuning van 
de locaties en doorontwikkeling van het beleid noodzakelijk. 
We dienen meer oog te hebben voor het binnen halen van 
nieuwe vrijwilligers. Immers ons vrijwilligerskorps bestaat 
relatief uit veel ouderen die komende jaren hun diensten 
(noodgedwongen) zullen beëindigen. 

 2.6 Relatie Cliënt  begeleider 

2.6.1 Het gesprek met de cliënt
Luisteren naar de cliënt is belangrijk onderdeel van onze 
dagelijkse zorgverlening. Het geeft inzicht in behoeften en 
wensen. Periodiek neemt de EVB-er de tijd om met de cliënt 
te spreken hoe het met hem of haar gaat en of er nog wensen 
zijn. Ook binnen het proces van de ondersteuningsplancyclus 
is de inbreng van de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger 
steeds beter ingevuld. Waar mogelijk worden verwanten nu 
steeds vaker uitgenodigd om bij een beeldvorming - of per-
spectiefbespreking aan te sluiten. Dit zorgt voor meer inzicht 
en samenwerking. Deze ontwikkeling zet zich in 2020 door. 
Aandachtspunt is dat we nog sterker onze aandacht vestigen 
op het communiceren met de cliënt. In de praktijk communi-
ceren we vaker via de verwant met de cliënt, dan rechtstreeks.

2.6.2 Vitaal team
De ambitie is voor elke cliëntgroep een vitaal team. Vitaal 
betekent dat het team klein is qua omvang, gericht is op 
een goede relatie-opbouw, beschikt over voldoende kennis, 
aangestuurd wordt door een meewerkend teamleider die 
nabijheid kan bieden, een lerende oriëntatie heeft en werkt 
vanuit de Adullam-waarden. 

Structuurwijziging
In 2019 heeft Adullam een belangrijke stap gezet om de vita-
liteit van teams nog verder te bevorderen. Door een struc-
tuurwijziging in de sector Wonen, Leren & Werken (WLW) 
zijn er nu meewerkende teamleiders die het team nabijheid 
bieden vanuit eigen werkervaring. Dit zorgt voor meer stabi-
liteit en ontwikkeling van teams.

Krapte op de arbeidsmarkt
2019 is ook een jaar waar geworsteld is met de bezetting 
van de teams. Met name de teams op de intensieve begelei-
dingsgroepen zijn onvolledig en moeten worden aangevuld 
met uitzendkrachten of ZZP-ers. Hoewel deze mensen qua 

vakkennis en ervaring een waardevolle bijdrage leveren is 
het toch een ongewenste situatie. De binding met onze 
identiteit wordt veelal gemist en ook een duurzame rela-
tieopbouw kan niet plaats vinden. Er is werk verzet om dit 
probleem onder de aandacht te brengen. O.a. door het 
plaatsen van een artikel in het Reformatorisch Dagblad 
(zie ( Krantenartikel.pdf ). Het artikel heeft diverse reacties 
opgeleverd en ook het bewustzijn van de nood in de ach-
terban versterkt. Desondanks blijft het een worsteling om de 
personele bezetting op orde te krijgen. Door aansprekende 
video’s en advertenties proberen we potentiele werknemers 
enthousiast te maken, van jong tot oud, van zij-instromer tot 
specialist of herintreder. Naast arbeidsmarktcommunicatie 
en vernieuwde wervingsmethoden, wordt gewerkt aan aan-
trekkelijk werkgeverschap. Aansprekende functieprofielen 
met bijbehorende bouwstenen en secundaire arbeidsvoor-
waarden. Maar ook hebben we alle medewerkers laten delen 
in de positieve resultaten van 2019 door op de nieuwjaarsre-
ceptie van januari 2020 een bedrag in contanten te overhan-
digen: een extra blijk van waardering! 

2.6.3 Werken vanuit gedeelde waarden
Onze ambitie is dat nieuwe medewerkers onze ambassadeurs 
worden. Mensen die andere mensen enthousiasmeren om bij 
Adullam te komen werken. Maar ook om toekomstige cliën-
ten te laten zien welke kwalitatieve en identiteitsgebonden 
zorg wij verlenen. Hiervoor heeft Adullam een eigen introduc-
tieprogramma. Een maatwerkprogramma, die vooral gericht 
is op het team waar je komt werken en het bijbehorende 
takenpakket. Daarnaast een meer algemeen programma. 
Nieuwe medewerkers maken kennis met onze ASBM-visie en 
worden daarnaast ‘gedompeld’ in onze waarden. Wat zijn onze 

Waarde(n)vol zorgen
‘Vanavond kiest ze ervoor dat ik bij haar blijf 
tijdens haar avondgebed. Ze begint met het 
bidden voor de pijn in haar benen, dat ze lekker 
mag slapen vannacht en voor alle deelnemers 
van haar werkplek en haar woongroep, dat ze 
maar een nieuw hartje mogen krijgen. ‘Hoe heet 
jij ook alweer?’ vraagt ze me. ‘Angelique’ zeg 
ik. Ze bidt verder ‘Heere wilt U ook Lianne een 
nieuw hartje geven?’. Ik glimlach en vertederd 
luister ik verder. Ondertussen heeft ze aan ieder-
een om zich heen gedacht en ervoor gebeden. 
En als laatst denkt ze pas aan zichzelf…’

(de naam is gefingeerd)

Benoemingen in de sectoren 

120 nieuwe benoemingen in 2019

62 benoemingen binnen 
de sector Intensieve Zorg

58 benoemingen binnen de 
sector Wonen Leren Werken

Wil je meer lezen over het gesprek 
met de client, klik dan hier
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manieren?  Wat verwachten wij van elkaar? Hoe spreken we elkaar aan? Wat is voor ons kwaliteit? 
En, hoe geven we betekenis aan het begrip identiteit? In een tweedaags programma worden 
nieuwe medewerkers hierin meegenomen. Creativiteit, ontspanning en verbinding zorgen voor 
een aantrekkelijk programma. In 2020 willen we dit programma verder optimaliseren door digi-
tale ondersteuning, zodat nieuwe mensen mogelijk al thuis hun eerste kennismaking kunnen 
opdoen.

2.6.4 Aantrekkelijke werkgever
Aantrekkelijk werkgeverschap is van belang om medewerkers 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. 

Waardering die ‘ex-medewerkers’ geven op een aantal thema’s worden zichtbaar in de tabel 
hiernaast. De uitkomsten van 2019 worden vergeleken met 2018. We zien een toenemende 
behoefte aan regelruimte, het ervaren van een goede teamgeest en begeleiding door 
leidinggevende. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat deze uitkomsten de nut- en noodzaak 
van de reorganisatie die in het voorjaar van 2020 is gepland onderschrijven, Een reorganisatie 
waar inspirerend leiderschap, korte lijnen en ‘mens en zorg’ centraal staan. 

Medewerkers waarderen Adullam als werkgever over het algemeen als positief en gaan 
zelden weg vanuit ontevredenheid. Het zijn veelal veranderende gezinssituaties of het ont-

Hoe waarderen oud-medewerkers Adullam?

Vergelijk tussen 2018 2019

Waardering (voldoende/goed of matig/slecht) V/G M/S V/G M/S

Beloning 28 7 28 4

Uitdaging 29 11 22 11

Regelruimte 34 3 23 9

Teamgeest 34 4 25 9

Werkdruk 26 13 16 17

Professionaliteit 37 3 30 3

Begeleiding leidinggevende (coaching) 31 7 22 9

Promotiemogelijkheden 30 5 21 4

Opmerking: medewerkers konden meerdere antwoorden geven

Tabel medewerkers

Personeel per 31-12

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Aantal formatieplaatsen 326 328 315 289 282 253

Waarvan vast personeel (in fte) 317 328 300 300 280 231

Aantal personeelsleden 539 511 497 483 449 444

Instroom personeel verslagjaar 128 130 113 153 93 86

Uitstroom personeel verslagjaar 101 123 112 129 85 78

Ziekteverzuim 3,81% 3,61% 4,2 % 4,1 % 4,4 % 4,0 %

Een jaar bij Adullam
Sinds 11 februari 2019 mag ik bij Adullam werkzaam zijn. Vanaf februari tot juni 2019 
als stagiaire en daarna als woonbegeleider op de intensieve begeleiding. Ik waardeer 
Adullam om de identiteit, collegialiteit en de mogelijkheden die zij bieden om door te 
ontwikkelen. Allereerst biedt Adullam trainingen aan op het gebied van de behandel-
methode (ASBM) en een welkom-dag binnen de organisatie ‘Adullam’. 

Adullam waardeert eveneens ook de medewerkers door een ‘ wij zijn trots campagne’ 
en workshops die worden aangeboden. Ook zijn er evaluatiemogelijkheden doormiddel 
van enquêtes, maar ook een informele middag op het Servicecentrum. Dit maakt de 
mogelijkheid om de verbinding te maken tussen de bestuurlijke- en ondersteunende 
functies op het servicecentrum en het werk op de groep. Het zorgen voor onze cliënten 
kan alleen als we dit in samenwerking doen. Samen kun je immers meer dan alleen. 

Marijke Berkhof
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breken van doorgroeimogelijkheden waarom medewer-
kers Adullam verlaten. Met het nieuwe functiegebouw en 
bijbehorende bouwstenen worden meer doorgroeimoge-
lijkheden geboden en is er meer ruimte voor ontwikkeling 
rond een specifiek taakgebied (bijvoorbeeld wet Zorg & 
Dwang, veiligheid, inwerkcoach, etc.). 

Op diverse momenten vragen we medewerker hun mening 
op een zeven onderwerpen. Onderstaande tabel laat zien 
dat de verschillen tussen 2018 en 2019 vrijwel nihil zijn. 
Positief zijn de groei op het vlak van samenwerking in het 
team en de ervaren uitdaging in het dagelijks werk. Op het 
gebied van leiderschap wil Adullam de komende jaren blij-
ven investeren. Inspireren, coachen en het bieden van nabij-
heid, zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

2.6.5 Gildeleren zorgt voor verbinding!
Het afgelopen jaar zijn we voor de tweede keer gestart met 
een groep gilde-studenten op Kroonheim. Dit keer een 
groep van acht studenten. In het eerste jaar startten veertien 
studenten waarvan het merendeel ook een werkplek bij 
Adullam heeft gekregen. Omdat de klas nu wat kleiner is, is 
het aantal dagdelen voor onderwijs iets verminderd. 

Om de werving voor een derde ronde (2020-2021) goed 
vorm te geven worden Gilde-studenten ingezet om studen-
ten te motiveren om zich in te schrijven voor het Gilde-leren. 
Dit werkt aanstekelijk. Ze gaan mee naar voorlichtingsbij-
eenkomsten naar scholen en delen hun ervaringen. Een 
jaar lang op dezelfde locatie werken en leren zorgt voor een 
goede band met cliënten en een duurzame leeromgeving. 

Medewerkers geven Adullam een ruime voldoende

Medewerkers geven hun mening………

H
oeveelheid w

erk 

Invulling leiderschap 

O
penheid in team

U
itdaging in w

erk

Sam
en w

erking

W
erken bij Adullam

Invulling Identiteit

G
em

iddeld

2018 7,1 7,4 7,5 7,6 7,8 7,5 7,3 7,5

2019 7,2 7,3 7,3 7,8 7,9 7,4 7,4 7,5

Gildeleren
“Het gaat heel erg goed met mij! Ik ben ondertussen al helemaal 
gewend aan de groep. Het is echt heel mooi om te zien hoe elke 
bewoner op zijn eigen manier werkt op de groep. Ik ben hard aan 
het werk om het gedrag van elke bewoner te begrijpen en te zien”. 

(Gilde-student)

Wil je meer lezen over gildeleren, klik dan hier

Medewerkers Adullam

Geslacht medewerkers (in fte):

man 52

vrouw 265

Leeftijdsverdeling medewerkers (in fte):

0-24 102

25-34 97

35-44 50

45-54 38

55-59 18

>= 60 12

Aantal jaar in dienst (in fte):

0-5 185

6-15 99

>= 16 33

Aantal vrijwilligers: 967

overig

standpunt gehuwde vrouw
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voorkeur andersoortig werk

nieuwe uitdaging
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Exit-enquête  |  genoemde redenen van vertrek in 2018* - 2019
Soms zijn meerdere redenen genoemd         *) 2018 (periode mei 2018 - jan. 2019) 2018

2019
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Veranderingen in 2019
Het jaar 2019 betekende voor Adullam een andere  
manier van werken rondom het cliëntervaringsonderzoek. 
Omdat we voorgaande jaren erg druk waren met lange 
vragenlijsten zijn we in 2019 gaan kijken hoe de vragenlijst 
zo kort en bondig mogelijk kon worden vormgegeven. In 
samenwerking met organisatie Buntinx is er een vragen-
lijst ontwikkeld van slechts 4 vragen, waarbij het gesprek 
met de cliënt centraal stond. Enorm waardevol aan deze 
manier was het meten in de driehoek, want zowel cli-
enten, cliëntvertegenwoordigers als begeleiders kregen 
dezelfde vragenlijst.

Er is gekozen om het onderzoek alleen binnen de sector 
Intensieve Zorg uit te voeren, omdat er een structuurver-
andering plaatsvond in de sector Wonen Leren & Werken, 
waardoor de resultaten onvoldoende konden worden 
benut (wijziging van teams en leidinggevenden). Het 
onderzoek is op de drie instellingen uitgevoerd. Het onder-
zoek is uitgevoerd tussen 2 mei en 7 juni 2019. De resulta-

ten waren op tijd beschikbaar op team-niveau, waardoor ze 
konden worden meegenomen in de jaarlijkse teamreflectie. 

Totaal overzicht met de rapportcijfers:
Het onderzoek bestond voornamelijk uit de twee vragen: 
wat vindt je goed aan de zorg en wat kan er verbeteren in 
de zorg? Naast deze twee open vragen werd ook gevraagd 
een cijfer te geven voor zowel de zorg in het algemeen als 
de invulling van de identiteit binnen de totale zorgverlening. 
De resultaten van deze rapportcijfers zijn weergegeven in 
onderstaande tabel, genoemd per locatie en doelgroep. 

De weergave van de rapportcijfers laat ons zien dat cliënten de 
zorg gemiddeld met een 7,9 beoordelen en de identiteit met 
een 8,1. Ook cliëntvertegenwoordigers beoordelen de zorg en 
identiteit erg hoog, beide met een 8,3. Ten slotte beoordelen de 
begeleiders de zorg en identiteit iets lager, respectievelijk met 
een 7,7 en een 7,5. Vergelijking van deze cijfers met de resulta-
ten van voorgaande jaren van het CEO is lastig omdat zowel de 
vorm van het onderzoek als de vraagstelling compleet anders is. 

Uitkomsten interviews
Naast de vraag om de zorg en identiteit te beoordelen met 
een cijfer bestond het onderzoek uit twee open vragen: wat 
gaat er goed? en wat kan er beter? De antwoorden op deze 
zijn in dit verslag verdeeld over de domeinen van het kwa-
liteitsmodel. Deze domeinen van het kwaliteitsmodel staan 
in de tabellen iedere keer links genoemd. De domeinen 
hebben we verdeeld over de zes aspecten van zorg zoals we 
dat binnen dit kwaliteitsrapport hanteren. Voor elk domein 
geldt dat de respondent het als antwoord heeft genoemd in 
de open vragen en dat er binnen een domein een scala aan 
‘soorten’ van antwoorden mogelijk is. 

Daarom is in onderstaande tabellen per domein weergege-
ven het aantal keren dat er een antwoord werd genoemd, 
die onder het kopje ‘puzzel’ en ‘parel’ kan worden gecatego-
riseerd. Met ‘puzzel’ wordt bedoeld dat hier mogelijkheden 
voor doorontwikkeling zijn terwijl een ‘parel’ iets is dat we 
vooral moeten vasthouden omdat het erg gewaardeerd 
wordt en de kwaliteit van de zorg versterkt.

3.  BOUWSTEEN 2  |  Ervaringen van Cliënten

Respondentengroep Ontvangen/uitgenodigd Respons (%)

Wonen

Cliënten 96/122 79

Cliëntvertegenwoordigers 79/122 64

Begeleiders 114/197 58

Dagbesteding

Cliënten 109/110 99

Cliëntvertegenwoordigers 65/142 46

Begeleiders 36/90 40

Logeren
Cliëntvertegenwoordigers 13/55 24

Begeleiders 5/15 33

Cliënten Clientvertegen-
woordigers Begeleiders

Zorg Identiteit Zorg Identiteit Zorg Identiteit

Wonen Muiderheim 8,0 7,8 8,0 8,3 8,1 8,0

Wonen Kroonheim 7,6 7,7 8,2 8,2 7,2 6,4

Wonen Maasheim 8,4 8,4 8,2 8,0 7,9 7,9

Totaal Wonen 8,0 7,9 8,2 8,2 7,7 7,3

Dagbesteding Muiderheim 7,8 8,1 8,6 8,7 7,6 7,8

Dagbesteding Kroonheim 7,0 7,7 9,5 9,0 7,3 7,3

Dagbesteding Maasheim 8,3 8,7 8,1 8,1 8,1 7,7

Totaal Dagbesteding 7,8 8,1 8,4 8,3 7,7 7,6
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 3.1 Zeggenschap 

Onder categorie zeggenschap vallen de domeinen zelfbepa-
ling en persoonlijke ontwikkeling. Van alle antwoorden die 
cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders gaven zien 
we dat er vaak antwoorden zijn gegeven die van toepassing 
zijn op deze domeinen. De persoonlijke ontwikkeling van 
de cliënt kan als parel worden gezien. Toch worden er bij de 
persoonlijke ontwikkeling ook een aantal puzzels genoemd, 
die de aandacht vragen. De doorontwikkeling van cliënten is 
een aandachtspunt die we ook terugzien bij oudere cliënten, 
maar ook het buiten de deur werken en mee willen doen in 
de maatschappij. Deze verbeterpunten hebben daarnaast ook 
invloed op de zelfbepaling van cliënten. Direct communiceren 
met de cliënt (en niet via de verwant) biedt kansen om op dit 
vlak positiever te scoren. Deze puzzels passen binnen de stra-
tegische visie om in 2020 de samenwerking met de samenle-
ving verder te intensiveren en ook t.a.v. een nadere uitwerking 
van de ‘Wilsbekwaamheid ter zake’. 

 3.2 Kwaliteit van bestaan 

Binnen de categorie kwaliteit van bestaan (welzijn) wordt 
het domein rechten en belangen niet vaak genoemd. Het 
wordt een enkele keer als parel genoemd, maar geen enkele 
keer als puzzel. Cliënten(vertegenwoordigers) ervaren veelal 
voldoende ruimte voor inbreng. Anderzijds is het ook een 
thema dat niet sterk leeft onder de cliënten.

Het emotionele welzijn kan gezien worden als een grote 
parel, want het wordt erg vaak genoemd als positief punt. 
Dit zien we terug in de fijne sfeer die er heerst op de locaties 
en de openhartige gesprekken die gevoerd kunnen worden 
tussen begeleiders en cliënten. 

Voor de domeinen fysiek en materieel welzijn geldt dat er 
positieve waardering is maar dat er ook verbeterpunten wor-
den genoemd. Dit zien we terug in bijvoorbeeld het zorgen 
maken over lichamelijke problematiek of de huidige woning. 
De beschikbare ‘verpleegkundige kennis’ en de alertheid op 
dit vlak wordt soms in teams gemist. In de werving en oplei-
ding zal hier meer oog voor zijn. Ten aanzien van de zorgen 
over de huidige woning kan worden aangeven dat begin 
2020 de oplevering zijn van de nieuwbouw van Kroonheim, 
dit zal zorgen voor verbetering van materieel welzijn.

 3.3 Veilige zorg 

De categorie veilige zorg kent een belangrijke puzzel in de 
organisatie. Verschillende antwoorden laten dat ook zien. 
Deze puzzel zien we ook terug in het beleid rondom kwali-
teit en veiligheid. Door middel van bijvoorbeeld nieuwbouw 

wordt er veel over veiligheid nagedacht, wat waardevolle 
verbeteringen met zich meebrengt (inrichting van gebouw, 
samenstelling van cliëntgroepen, inzet van andere discipli-
nes). Wat betreft het domein team-samenwerking merken 
we op dat er veel puzzels en veel parels worden genoemd. 
Een belangrijke puzzel is de stabiliteit van teams, de inzet 
van ZZP-ers en uitzendkrachten worden vaak als een puzzel 
genoemd. Er wordt veel geïnvesteerd in goed werkgever-
schap en arbeidsmarktcommunicatie om medewerkers aan 
te trekken en te binden. Voor het domein competenties 
van medewerkers zien we dat er erg veel parels worden ge-
noemd. De deskundigheid van begeleiders en overige per-
soneelsleden wordt als erg positief ervaren. Hier menen we 
iets terug te zien van onze grote investeringen in opleiding 
en training.

 3.4 Zorgproces 

De kwaliteit van het zorgproces wordt verschillend gewaar-
deerd. Bij het ondersteuningsplan merken we evenveel 
puzzels als parels op. Aandachtspunt is bijvoorbeeld de wis-
seling van EVB-er. De beschikbaarheid van de ondersteuning 
zien we terug als een grote puzzel. Dit is ook bekend in de 
organisatie vanwege de schaarste aan medewerkers en het 
inzetten van uitzendkrachten. 

Het domein informatie over de organisatie, wordt nagenoeg 
niet aangehaald in antwoorden. Hier ligt mogelijk wel direct 
een signaal. De mate en wijze van communicatie blijft een 
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aandachtspunt. Daarentegen, de domeinen continuïteit en 
organisatie en coördinatie worden wel vaak aangehaald. 
Ook hier zien we meer puzzels dan parels terug, wat weer in 
relatie staat met de personeelsschaarste op diverse groepen. 
Zeker vanuit het personeel wordt hierin ook de adminis-
tratieve last genoemd die conflicteert met het bieden van 
nabijheid en beschikbaarheid. Deze domeinen van het 
zorgproces, de continuïteit van medewerkers en organisatie 
vergt overdenking en heeft verbetering nodig. Het is ook 
een speerpunt voor 2020.

 3.5 Verwanten en familie 

Het domein persoonlijke relaties van de cliënt zien we 
nagenoeg niet terug in de antwoorden. Wanneer er een 
antwoord wordt genoemd in deze categorie zien we dat 
het onder de parels valt. Dit komt onder andere door de 
identiteit van Adullam en het feit dat het overgrote deel 
van de cliënten geen liefdesrelatie heeft. De overige per-
soonlijke relaties zoals vriendschappen en familie worden 
als parels ervaren.

Wat betreft het domein sociale inclusie merken we op dat 
er veel meer parels worden genoemd ten opzichte van de 
puzzels. Echter zijn er ook veel antwoorden die onder de 
puzzels vallen, dit laat zien dat er mogelijkheden zijn om de 
sociale inclusie te verbeteren. Het meedoen van cliënten vergt 
en vraagt aandacht, bijvoorbeeld het betrekken van cliënten 
in de groep of waar wenselijk het werken van cliënten in de 
maatschappij. Dit zijn belangrijke aandachtspunten voor 2020.

 3.6 Relatie cliënt  begeleider 

Voor het domein inleven en luisteren zien we erg veel 
parels terug. Dit komt overeen met de competenties van de 
medewerkers waar ook veel parels worden gezien. Tegelijk 
zien we ook dat hier nog groeimogelijkheden zijn. Ook bij 
de domeinen zorgzaamheid en responsiviteit zien we veel 
parels terugkomen. Cliënten, cliëntvertegenwoordigers en 

begeleiders zijn erg tevreden over de relatie tussen cliënt 
en begeleider. Wat betreft vertrouwen en persoonlijke infor-
matie zien we naast een groot aantal parels ook wel wat 
puzzels terug. Er zou nog verbetering mogelijk zijn in deze 
relatie door meer continuïteit van personeel en de daarmee 
instandhouding van duurzame relaties.

 3.7 Uitkomsten op hoofdlijnen 

De puzzels 
•  Hoe houden we de begeleidingsteams stabiel? (beheer-

sing van personeelswisselingen); 
•  Hoe gaan cliënten meer één op één aandacht van 

begeleiders ervaren - meer tijd voor zorg en activiteiten? 
Administratieve taken vergen veel tijd;

•  Hoe waarborgen we de identiteitsgebonden zorg? 
Vervanging (invalkrachten) van begeleiders via ZZP-ers en 
uitzendkrachten leidt tot ervaring van minder aandacht 
voor en/of affiniteit met identiteitsgebonden zaken - dit 
wordt door sommige cliënten, cliëntvertegenwoordigers 
en begeleiders als minder prettig ervaren;
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Interviewer van EMB-cliënten 

Bij de nieuwe vorm van het meten van cliëntervaringen hoorde ook een speciale manier van interviewen voor 
de EMB-cliënten. Door een speciale manier van interviewen konden ook deze cliënten meedoen aan het cliën-
tervaringsonderzoek. Hiervoor was ik het aanspreekpunt voor onze instelling Maasheim. Ik kreeg een training 
van de organisatie Buntinx, over het afnemen van interviews bij de EMB-cliënten. De strekking hiervan was 
dat het interview werd afgenomen door een begeleider die heel dicht bij de cliënt staat, en een empathische 
inschatting kan maken van de behoeften van de cliënt. Uiteindelijk was het nog best een lastig, omdat je als 
interviewer goed moet kunnen scheiden wat je zelf vindt en wat de werkelijke behoefte van de cliënt is. Door 
deze training werd ik me daarvan weer heel bewust en dit maakte voor mij het afnemen van de interviews ook 
erg interessant, omdat ik geroepen werd sterk te kijken naar mijn rol in de begeleiding van de cliënt en er alert 
op te zijn geen eigen invulling aan de behoeften van de cliënt te geven.

Annelies, Woonbegeleider Maasheim
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•  Hoe zorgen we voor voldoende medische en/of ver-
pleegkundige kennis en vaardigheden bij de begeleiders 
(scholingspunt).

De parels
•  De zorgvuldigheid waarmee wordt gekeken naar de indi-

viduele ondersteuningsbehoeften van de cliënt;
•  De betrokkenheid van begeleiders: hun nabijheid en inzet;
•  Het belang dat door alle groepen (cliënten, hun ver-

tegenwoordigers en begeleiders) wordt gehecht aan 
identiteitsbeleving;

•  Het structurerend effect van de identiteitsbeleving op het 
dag- en levensritme;

•  Werken met het ASBM model en het ‘100% principe’.

 3.8 Afronding 

Het mooie resultaat van het CEO in 2019 zijn de hoge rap-
portcijfers die gegeven zijn voor zowel de zorgverlening als 
de invulling van de identiteit. Daarnaast is ook de hoeveel-
heid parels ten opzichte van het aantal puzzels een belang-
rijk positief signaal. Op meerdere fronten wordt erg positief 
gereageerd waardoor de resultaten van het onderzoek over 
het algemeen zeer positief geïnterpreteerd kunnen worden. 
De puzzels dagen ons uit om verder te groeien. 

Vanwege de vernieuwde manier van meten zijn de resul-
taten erg lastig te vergelijken met voorgaande jaren. Wel is 
deze manier van meten een unieke mogelijkheid geweest 
om de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek mee 
te nemen tijdens de teamreflectie. In de enquête over de 
teamreflecties geeft ook 87,5% van de deelnemers (bin-
nen de Intensieve Zorg) aan dat de uitkomsten van het 
CEO gebruikt werden bij de teamreflecties en dat het tot 
verbetering van de kwaliteit heeft geleid. Het doel is om in 
de toekomst hetzelfde onderzoek uit te voeren binnen de 
sector WLW om vervolgens ook de uitkomsten tussen beide 
sectoren te kunnen vergelijken.

Teamleider betrokken bij keuze onderzoeksmethode 
Tijdens de afweging voor een nieuwe manier van meten rondom de cliëntervaringen viel onze keuze op de 
organisatie Buntinx, omdat zij het interview kort, overzichtelijk en op drie niveaus uitvoerden (bewoners, ouders 
en collega’s). Het resultaat van het interviewen op deze manier was een overzichtelijke eindconclusie op teamni-
veau, instellingsniveau maar ook organisatieniveau. 

Vergeleken met voorgaande jaren, merkte ik dat het proces van interviewen beter verliep en ook efficiënter was. 
Omdat het onderzoek duidelijk binnen een bepaalde termijn werd uitgevoerd, was de respons bij onze instel-
ling ook veel hoger. Het fijne was dat één collega alle bewoners heeft geïnterviewd en de cliënten voelden zich 
hierdoor echt serieus genomen. Ook ontstonden er onderlinge gesprekken, omdat het interview bij meerdere 
bewoners in dezelfde tijd werd afgenomen. De uiteindelijke uitkomsten van het onderzoek zijn met ouders en 
bewoners gedeeld en momenteel werken we aan bepaalde doelen die vanuit het CEO naar voren zijn gekomen.

Annie van Werven, Teamleider Muiderheim
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Reflecteren in de zorg is een ‘dagelijkse handeling’ en past in 
onze ASBM-visie. Tegelijk is het goed om ook een moment 
te plannen om als team te reflecteren op de gegeven 
zorg. Adullam heeft de teamreflectie geïntegreerd in haar 
beleidscyclus. Vooraf aan het nieuwe jaarplan worden teams 
uitgenodigd te reflecteren op een zestal aspecten van de 
zorgverlening. De teamreflectie vindt plaats op meerdere 
‘teamniveaus’. Het niveau van team, locatie en sector. Deze 
input samen vormt en reflectie op de organisatie.

Evaluatie
Na drie jaar is het goed om de werkwijze te evalueren, ofwel ‘te 
reflecteren op de manier waarop we reflecteren’. Uit de evalu-
atie, die bestond uit een enquête onder alle leidinggevenden, 
observaties bij de uitvoering van teamreflectie en een afslui-
tende rondetafelgesprek, kwamen naast een aantal parels ook 
een aantal puzzels naar voren. De parels laten zien dat de team-
reflectie waardevol is en bijdraagt aan een goede PDCA-cyclus. 
Vooral de puzzels hebben ons geïnspireerd om de werkwijze 
van de teamreflectie voor 2020 verder te optimaliseren.

Voor de optimalisatie in 2020 zijn twee verbeterpunten 
geformuleerd:

•  Ten eerste het tijdstip van teamreflectie dient zover moge-
lijk naar het einde van het jaar worden geschoven (nu 
reflecteer je op een periode van 6 – 7 maanden van het 
‘planjaar’);

•  De koppeling met de kaderbrief dient versterkt te worden, 
zodat speerpunten van teams, locaties en Adullam als 
organisatie één geheel vormen en elkaar versterken. Nu 
is er een te groot risico van diversiteit, wat kan gaan wrin-
gen bij de uitvoering. Op organisatieniveau kunnen dan 
andere speerpunten (accenten) liggen dan op locatie of 
op het teamniveau. 

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 mee-
nemen naar zijn eigen team. 

Nadat teams hebben gereflecteerd op de verschillende 
onderwerpen hebben ze aangegeven welke waarden van 
‘kwaliteit van arbeid’ de meeste invloed op de uiteindelijke 
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 weergegeven en nader toegelicht.

 4.1 Zeggenschap 

Ruim de helft van de teams waardeert de invulling van zeg-
genschap op hun groep als sterk tot zeer sterk. Zij onderbou-
wen dit door het feit dat cliënten(vertegenwoordigers) actief 
betrokken worden bij de samenstelling van het ondersteu-
ningsplan, oog hebben voor de persoonlijke behoeften en 
de waardering die hiervoor ontvangen wordt. Tegelijk zijn er 
teams die nog volop kansen zien om het aspect zeggenschap 
te vergroten. Nog meer ruimte bieden voor het maken van 
eigen keuzes, beter naar de behoefte van de cliënt kijken en 
het gezamenlijke gesprek met verwanten benutten.

 4.2 Kwaliteit van bestaan 

4.  BOUWSTEEN 3 | Zelfreflectie in zorgteams
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De aandacht voor de kwaliteit van bestaan of het welbe-
vinden van de cliënt is sterk aanwezig bij de teams. Het 
hebben en handelen naar een gedeelde ASBM-visie, wordt 
daarbij als belangrijkste reden genoemd. ASBM zoekt 
naar de behoefte van de cliënt en werkt aan duurzame 
relatieopbouw, wat belangrijke voorwaarden zijn voor het 
welbevinden. 

Waar het welbevinden onder spanning staat is in teams 
waar gewerkt wordt met tijdelijk personeel, in teams waar 
bijvoorbeeld geen sprake is van een optimale groepssa-
menstelling óf waar de woninginrichting niet voldoet, 
waardoor cliënten soms onveiligheid ervaren. Een herschik-
king van groepen door nieuwbouw biedt hierin mooie 
kansen evenals het binden en boeien van bijvoorbeeld 
zij-instromers en leerlingen van het Gildeleren, waardoor 
gewerkt kan worden aan duurzame relaties.

 4.3 Veilige zorg 

Er lijkt een verbetering zichtbaar op het vlak van veilige 
zorg. Iets minder ‘zwak’ en zelfs waarderingen van ‘zeer 
sterk’. De bewustwording komt meer op gang. 

Het beleid Veilige zorg en de aanstelling van aan-
dachts-functionarissen op locaties (in 2018) stimuleren 
deze bewustwording. 

Teams onderkennen het gemis van deskundigheid en 
verantwoordelijkheid. De meeste begeleiders hebben een 
agogische achtergrond en zijn daarmee meer gericht op 
het begeleiden en dan op het signaleren en duiden van 
gezondheidsaspecten of het uitvoeren van medische han-
delingen van cliënten. Teams erkennen dit en zoeken naar 
oplossingen om dit te verbeteren. Zo wordt extra scholing 
ingezet, maar ook het werven van een specialistisch bege-
leider verpleegkunde, die teams kunnen ondersteunen. Dit 
laatste past ook binnen het FWG-traject (o.a. herschrijven 
functieprofielen begeleiders) dat in 2020 wordt uitgerold.
 
 4.4 Zorgproces 

De kwaliteit van het zorgproces staat o.a. onder druk door 
de wisseling van personeel of het niet kunnen invullen van 
vacatures. Soms moeten alle zeilen worden bijgezet om de 
dagelijkse zorg te kunnen bieden en komen zaken als regis-
tratie en rapportage onder druk te staan. 

Tegelijk zijn teams actief om het proces rond de ondersteu-
ningsplancyclus te optimaliseren, meer betrokkenheid van 
de cliënt(vertegenwoordiger) te organiseren, periodieke 
evaluaties in teams actief te bespreken en de multidisci-
plinair overleggen optimaal te benutten. Ook vanuit de 
ondersteunende diensten wordt gewerkt aan het opti-
maliseren van een aantal processen en workflows binnen 
het elektronisch cliëntendossier dat het zorgproces onder-

steunt. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de toerusting 
en aansturing van de eerstverantwoordelijke begeleider 
(EVB-er). 

 4.5 Verwanten & familie 

De landelijke bezinningsbijeenkomst in 2018 rond het 
thema de driehoek ‘cliënt-ouder-begeleider’, heeft het 
gesprek in teams verder op gang gebracht. Hoe kunnen 
verwanten optimaal betrokken worden bij de zorg?

Op verschillende teams zijn stappen gezet door onder lei-
ding van Chiel Egberts na te denken hoe de samenwerking 
en betrokkenheid met de verwanten kan worden versterkt. 
Door goed zicht te hebben op elkaars rol en positie wor-
den er kansen gezien om de samenwerking en betrokken-
heid van verwanten verder gestalte te geven en daarmee 
het welzijn van cliënten te vergroten.

Deze bewustwording verklaart mogelijk ook dat sommige 
teams hun waardering verschuiven van sterk naar vol-
doende/matig. Ze erkennen de noodzaak en zien kansen 
om hier samen met verwanten aan te werken.
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 4.6 Relatie cliëntbegeleider 

Vier van de vijf teams zijn van mening dat de relatie cliënt-
begeleider sterk of zelfs zeer sterk is. 

Een resultaat dat vooral te danken is aan een gedeelde 
ASBM-visie en de aanwezige competenties van medewer-
kers. “Zonder relatie geen prestatie” wordt wel gezegd. 

De uitkomsten van de reflectie worden ook ondersteund 
door de uitkomsten van de CEO (cliëntervaringson-
derzoek). Ook daar lezen we grote waardering voor de 
begeleiders. Het werken vanuit een éénduidige bege-
leidingsvisie, de beschikbare toerusting (scholing), vitale 
teams én het zorgklimaat, helpen de begeleider om een 
goede relatie op te bouwen.

 4.7 Uitkomsten op hoofdlijnen 

De puzzels 
• Z eggenschap van de cliënt: hoe kunnen we daar nog 

meer inhoud aan geven?;
•  Kwaliteit van bestaan: Stabiliteit van de teams; perso-

neelsschaarste is van invloed op de relatieopbouw; 
•  Veilige zorg: Deskundigheid m.b.t. verpleegkundige ken-

nis; het hebben van oudere gebouwen;
•  Kwaliteit van bestaan: Inzet van ZZP-ers en uitzendkrach-

ten die geen directe relatie hebben met onze identiteit 
wat van invloed is op de invulling van het welzijn (identi-
teit) van de cliënt;

•  Zorgproces: Inrichting van het ECD en 
ondersteuningsplanproces;

•  Verwanten en familie: de invulling van de driehoek ‘cli-
ent-begeleider-ouder’ qua rollen en posities.

De parels 
•  Zeggenschap: Er wordt sterk vanuit de behoefte van de 

cliënt zorg verleend;
•  Kwaliteit van bestaan: Werken vanuit een gedeelde 

ASBM-visie is gemeengoed; 
•  Veilige zorg: Zorgaanbod in nieuwbouw: vergroot veilig-

heidsgevoel en welzijn;
•  Verwanten en familie: Samenwerking tussen en betrok-

kenheid van verwanten;
•  Zorgproces: Een consequent dagprogramma dat zorgt 

voor structuur; klimaatoverleg;
•  Zorgproces: Opleidingsmogelijkheden die de professio-

nalisering ondersteunen;
•  Relatie Cliënt-begeleider: Gilde-leren: zorgt voor binding 

en kwalitatief goed opgeleide nieuwe medewerkers. 
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Op 3 september 2020 werd aan de hand van het kwali-
teitsrapport 2019 gesproken over de kwaliteit van de zorg 
zoals Adullam die biedt. Vertegenwoordigers van de Raad 
van Toezicht, Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad 
waren hierbij aanwezig als interne visitatoren. Daarnaast 
waren H. van Wouwe, hoofdbehandelaar bij ASVZ en 
medeontwikkelaar van Triple C, en de J. van de Waard sr. HR 
Consultant bij Visser en Visser uitgenodigd. Visser en Visser 
ontving in 2019 de onderscheiding van ‘beste werkgever’. 
Met deze twee visitatoren hadden wij een grote expertise 
van zorgverlening en HR in ons midden.

Door het coronavirus kon een bezoek op locatie niet worden 
gepland. De visitatie vond plaats ‘op afstand’. Visitatoren en 
het managementteam bevonden zich gezamenlijk op het 
Centraal bureau te Barneveld en door middel van videover-
binding werden gesprekken gevoerd met diverse betrok-
kenen bij onze woon- en werklocaties te Alblasserdam. Er 
werden gesprekken gevoerd met bewoners, vrijwilligers, 
verwanten, medewerkers en leidinggevenden. 

Er is gesproken over de thema’s zeggenschap en identiteit 
en het spanningsveld tussen de personeelsschaarste en de 
wachtlijsten. Het waren open gesprekken waarin naast de 
successen ook de dilemma’s zijn gedeeld. Zaken die ook wel 
in het kwaliteitsrapport naar voren komen.

Vanuit de gesprekken hebben de visitatoren de volgende 
zaken meegegeven aan de bestuurder:

• Kwaliteitsrapport
- Het Kwaliteitsrapport geeft een reële en kwalitatieve 

weerspiegeling van de praktijk, waarbij dillema’s en wor-
stelingen niet worden verzwegen.

• Zeggenschap
- Dillema’s rond zeggenschap; zorg dat ook vrijwilligers 

voldoende deskundig en toegerust zijn, wanneer ze 
geconfronteerd worden met wensen en behoeften van 
cliënten;

- Richten op de behoefte van de cliënt kan dillema’s voor-
komen; onder een wens ligt een behoefte; 

- Investeren in relatieopbouw is essentieel om de cliënt 
beter te leren kennen.

• Vrijwilligers
- Er is sprake van een grote groep vrijwilligers, maar dit 

is een ouder wordende groep: Wees creatief in het 
(ver)binden van nieuwe vrijwilligers; Bijvoorbeeld door 
een jeugdvereniging gezamenlijk verantwoordelijk te 
maken voor een wekelijkse taak; 

- Investeer in de huidige vrijwilligers (waarderen en 
toerusten).

• Activiteiten van de cliënt 
- Pas op dat het niet te veel om prestatie gaat; zorg voor 

voldoening;
- Professionaliseer het binnenhalen van werk.

• Personeelsschaarste en verloop
- HR is een belangrijk thema voor de komende tijd; 
- Doe bijvoorbeeld een vlootschouw om meer inzicht te 

krijgen wat je in huis hebt; 
- Achterhaal nog meer de oorzaken van het verloop om 

daar vervolgens gericht (lokaal) de wervingscampagne 
op af te stemmen; 

- Intensiveer de verbinding met scholen, door leerlingen 
vroeg te enthousiasmeren voor de gehandicaptenzorg; 

- Zorg voor een korte sollicitatieprocedure. 
• Identiteit: 

- Belangrijk om de essentie van de oprichters vast te 
houden.

• ASBM: 
- Waardering voor de wijze waarop ASBM is neergezet 

en waarbij ook de structuurwijziging daarbij ondersteu-
nend is; ‘een knappe prestatie’. 

Goede opbrengst
Ondanks dat een bezoek op locatie niet kon plaatsvinden 
wordt teruggezien op een waardevolle visitatie, waar een 
inkijk gegeven is in ons dagelijks werk en waarbij we een 
waardevolle reflectie hebben ontvangen van de visitatoren. 
De bestuurder ziet zich geroepen om de adviezen mee te 
nemen in de plannen voor de komende tijd en ook voor het 
jaarplan 2021. 

5.  BOUWSTEEN 4 | Interne en externe visitatie

Reactie van een externe visitator

“Gaaf om te zien hoe 
vanuit passie gewerkt 

wordt bij Adullam” 

HR Vrijwilliger
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Voor 2020 zijn de volgende uitdagingen geformuleerd en opgenomen in het jaarplan 

6. Uitdagingen voor de toekomst

Thema Ambities 2020 *) 
(2019)

Welzijn Leidinggevenden toegerust | Leidinggevenden zijn in staat om vanuit een Bijbelse visie en kennis van belijdenisgeschriften, richting te geven en ethische keuzes 
te maken, passend binnen de identiteit van Adullam door toerusting, intervisie en bezinning.

Toerusting cliënten | medewerkers zijn in staat cliënten toe te rusten wanneer cliënten in een externe omgeving actief zijn door coaching, intervisie of training.

Netwerk van de cliënt | De mogelijkheden om samen met anderen het leven van de cliënt - binnen de samenleving - vorm te geven wordt ondersteund door van elke cliënt 
het netwerk in kaart te brengen en hiermee vervolgens de mogelijkheden te benutten om te participeren met en in de samenleving, passend bij de behoefte van de cliënt.

Zeggenschap Bezinning rond de communicatie richting de cliënt: Hoe kunnen we dit directer doen en hoe sluit onze communicatie aan bij de cliënt(mogelijkheden)

Wetgeving vereist | Nieuwe ontwikkelingen in de zorg zijn geborgd door de implementatie van de wet Zorg en Dwang en kennisontwikkeling t.a.v. de 
wilsbekwaamheid (eigen regie).

Zorgproces Zorginnovatie en Expertise | Adullam biedt passende zorg door visie op zorgtechnologie te ontwikkelen en toepassingen te benutten evenals het ontwikkelen 
van een eigen expertisecentrum.

Vrijwilligers horen erbij! | Elke vrijwilliger ervaart waardering en erkenning, door toegerust te worden voor zijn taak en betrokken te worden bij de ontwikkelingen 
die de vrijwilliger ‘raakt’.

Optimaliseren van het zorgproces| herinrichting van proces, taakverdeling en doorvoering van vereenvoudiging

Veilige zorg Sturing & afstemming op orde | invoering van de structuurwijziging van WLW is vorm gegeven door het borgen van een zorgverlening vanuit ASBM-visie binnen 
een vitale werk- en leef omgeving. Ook binnen de sector IZ vindt er een doorontwikkeling plaats waarin deze aspecten zijn geborgd.

Huisvesting op orde | Adullam zorgt voor huisvesting die het bieden van passende zorg faciliteert door de komende jaren te investeren in nieuwbouwprojecten in 
Staphorst, Uddel, Alblasserdam en planvorming in Maasheim en Veldheim.

Relatie cliënt - 
begeleider

Benutten van de potententiele medewerker | Adullam is een aantrekkelijke werkgever voor de diverse doelgroepen (o.a. jongeren, zij-instromers, herintreders, 
BBL-ers) door beleidskaders te ontwikkelen en toe te passen die aansluiten bij de huidige arbeidsmarktontwikkelingen en passen binnen de Bijbelse kaders.

Waardering getoond | Er wordt waardering en erkenning gestimuleerd en gegeven, waardoor mensen meer werkplezier ervaren door een passende attitude 
(medewerkers en leidinggevenden) te stimuleren en ‘waarderingsbeleid’ te ontwikkelen.

Verwanten Bevorderen van de samenwerking | tussen cliënt-begeleider en ouder d.m.v. teamsessies en gesprek op familiebijeenkomsten
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 7.1 Bijlage 1 | Voortgang verbetertrajecten 2019 

Uitdagingen in 2019 hebben in veel gevallen een door-
loop naar 2020 waardoor de uitvoering ook geen score 

van 100% heeft, maar wel overeenkomt met de verwach-
tingen. Uitdagingen die vertraging hebben opgelopen zijn 
o.a. de verdere optimalisatie van managementinformatie, 

de ontwikkeling van een goed inwerkprogramma voor 
vrijwilligers en de uitrol van het cliëntportal. 

7. Bijlagen

Thema Ambities 2020 In %

Welzijn 1) Uitvoeren van een aantal nieuwbouwprojecten: o.a. Kroonheim en Horstheim; wat bijdraagt aan een aantrekkelijker leefomgeving van de cliënt. 70%

2) Oriëntatie van extern werken ondersteunen door beleidsontwikkeling m.b.t. indentiteitsaspecten uit te werken. 60%

Zeggenschap 1) De vernieuwde klachtenregeling introduceren, waardoor de vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris meer bekend zijn en bijdragen aan een vroegtijdige oplossing bij onvrede. 100%

2) 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. 100%

Zorgproces 1) Leiderschapsprogramma aanbieden waardoor leidinggevenden zijn toegerust om een werkklimaat te creëren met een groot leervermogen en waarin medewerkers floreren. 70%

2) Managementinformatie optimaliseren, zodat er tijdig, betrouwbare en vereiste informatie beschikbaar is t.b.v. (bij)sturing. 60%

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

70%

4) Begeleiding zeer intensieve zorg uitwerken zodat hier ook passende functieprofielen voor beschikbaar zijn (relatie met doel 3)

5) Zorgproces – binnen ECD – verder optimaliseren om administratieve last te verminderen en kwaliteit te verhogen

Veilige zorg 1) 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.

80%

2) Optimalisatie van schoonmaak- en hygiëneprocessen op voorzieningen, waardoor er een veilige en aantrekkelijke leefomgeving is voor cliënt en medewerker. 70%

3) Implementatie van wet zorg en dwang, zodat voldaan wordt aan wettelijke kaders

4) Oriëntatie zorgtechnologie zodat Adullam visie heeft ontwikkelend om technologie toe te passen in de zorg

Relatie cliënt - 1) Implementatie van rapportagerichtlijn, zodat er eenduidig en kwalitatief goed wordt gerapporteerd en de communicatie met verwanten wordt bevorderd. 75% 
begeleider

2) Doorontwikkeling van de professionele EVB-er, dat bijdraagt aan een goede relatie in de driehoek en een kwalitatieve zorgverlening. 75%

3) 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. 75%

4) Continuering van project gildeleren (Kroongilde), zodat de instroom van nieuwe medewerkers positief wordt beïnvloed. 100%

5) Inwerkprogramma vrijwilligers herijken en implementeren; zodat vrijwilligers beter zijn toegerust en betrokken zijn en blijven. 30%

Verwanten 1) Digitale communicatie d.m.v. van cliëntportaal (start met pilot), wat de communicatie bevorderd tussen (cliënt)vertegenwoordiger en begeleider. 50%

2) Binding met achterban en ouders/verwanten versterken door nieuwe invulling van contactdagen. 75%
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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. 



- 28 -

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 en 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.



 7.3 Bijlage 3 | Werkplek leren 
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Tekst en foto's: Mathilde van Roekel en privé

Het Gildeleren: 
terugblikken en vooruitkijken 

Tijdens het Gildeleren kunnen stu-
denten van het Hoornbeeck College 
drie dagdelen lessen volgen in het 
leslokaal van Kroonheim te Uddel. 
De overige dagen lopen ze er stage. 
En dat een heel schooljaar lang. 
Willemijn Kloosterman (19) volgde 
dit traject. “Ik zag dit echt als een 
unieke kans om inzicht te krijgen in 
de gehandicaptenzorg. Ik had lang 
de tijd om een band op te bouwen 
met zorgvragers en samen succes-
ervaringen op te doen. En in de klas 
loopt iedereen stage binnen dezelfde instelling. Zo kun je veel met elkaar 

samenwerken; dat is fijn.” Willemijn 
heeft besloten om te gaan werken 
op Muiderheim in Genemuien. “Daar 
hoop ik er voor de bewoners te zijn 
en ze te voorzien in hun behoef-
ten, zodat zij zich verder kunnen 
ontwikkelen.”

Gilde-ervaring
Het Gildeleren zorgt ervoor dat 
de afstand van studenten naar de 
intensieve zorg wordt verkleind. 
De studenten worden een jaar lang 
ondergedompeld in de praktijk van 
de intensieve zorg; dat is een unieke 
leerervaring. Gerrald: “Ik ben ervan 

overtuigd dat de leerwinst binnen 
het Gildeleren voor deze studen-
ten groter is dan wanneer ze hun 
opleiding op school gevolgd zouden 
hebben.”

Bijzonder
Ook Leanne Beens (19) deed mee 
aan het Gildeleren. “Mijn zus woont 
nu zeventien jaar op Kroonheim. 
En met al die bezoekjes die ik haar 
bracht, is mijn enthousiasme alleen 
maar groter geworden voor het wer-
ken in de gehandicaptenzorg. Wat ik 
heel bijzonder vind om te zien, is dat 
de bewoners kunnen genieten van 
kleine dingen. De liefde die ik voor 

Een mooi, maar ook een zwaar jaar. Zo ervaart Gerrald 
Bronkhorst, docent en studieloopbaanbegeleider van het 
Hoornbeeck College, het eerste jaar Gildeleren. “Het was een 
intensief project en ik wilde heel graag dat dit een succes zou 
worden. Samen met leidinggevenden, collega’s, werkbegeleiders 
en de studenten hebben we echt iets neergezet.” 

“De leerwinst 

is groter door 

het Gildeleren”

Gerrald Bronkhorst

Willemijn Kloosterman
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HET GILDELEREN

deze mensen heb, heb ik echt niet uit 
mezelf. Ik ervaar dat God mij kracht, 
liefde en geduld moet geven, anders 
zou ik dit werk niet kunnen doen.” 
Leanne blijft werken op Kroonheim als 
woonbegeleider en eerstverantwoor-
delijk begeleider (evb’er).

Een tweede groep
Lydia Rebel, activiteitenbegeleider 
en stagebegeleider op Kroonheim, 
is ook enthousiast. “Het was even 

wennen dat er ineens zoveel studen-
ten rondliepen over het terrein. Maar 
ze waren erg gemotiveerd. Ondanks 
dat er soms nog onduidelijkheden 
waren, aangezien dit het eerste 
jaar was. Een stagiair op mijn groep 
heeft voor het eerst een groepsuitje 
georganiseerd. De bewoners heb-
ben ervan genoten! Ik ben echt 
trots op iedereen die zijn Gildeleren 
op Kroonheim succesvol heeft 
afgerond.”

Diploma
De studenten hebben op dinsdag 
9 juli jongstleden hun diploma in 
ontvangst mogen nemen. Na de 
zomervakantie is de tweede groep 
begonnen, wat betekent dat dit een 
geïmplementeerd opleidingstraject 
geworden is binnen Adullam. Gerrald: 
“We hebben veel geleerd van het 
eerste jaar en we gaan die ervaringen 
meenemen in de nieuwe groep. Ik heb 
er vertrouwen in!”

 “De liefde die ik voor deze mensen 

heb, heb ik niet uit mezelf”

Leanne Beens

Diploma-uitreiking op het Hoornbeeckcollege in Apeldoorn

Adullam Contact   |   35

Ga terug naar pagina 16: Gildeleren



 7.4 Bijlage 4 | Vragen over geloof: kan bij mijn begeleiders terecht! 

“Als ik met geloofszaken worstel,  kan ik altijd bij 
                       mijn begeleiders  terecht. Dat vind ik bijzonder.”

2017 was geen 

gemakkelijk jaar voor 

Kroonheim-bewoner 

Gert-Jan Bulsink. Hij 

worstelde veel met 

het geloof. Wie is God 

en wat betekent Hij 

voor mij? “Ik twijfelde 

zelfs aan het bestaan 

van God”, vertelt de 

31-jarige Adullam-

bewoner. Maar wat hij 

“super bijzonder” vindt, 

is dat hij altijd met zijn 

vragen en twijfels bij de 

begeleiders terechtkan. 

Antwoorden hebben 

ze niet altijd. Maar de 

herkenning is soms al 

genoeg. En het feit dat 

ze naar hem luisteren.

“Ja, ik heb het hier super naar mijn zin”, 
lacht Gert-Jan. ‘Super’ is een beetje 
z’n stopwoord, wat zijn enthousiasme 
typeert. Gert-Jan heeft een mooie 
kamer op De 10 Domeinen, waar hij 
begeleid-zelfstandig woont. In Gert-
Jans groep is de zorg gericht op de 
groei naar eventuele zelfstandigheid. 
Gert-Jan heeft ook een baan. Zijn werk 
bestaat uit het verzorgen van kippen 
bij een pluimveehouder. Hij werkt 
hard, want hij heeft het “super” naar 
zijn zin. “Ja, Gert-Jan, je werkt wel erg 
hard, hè? En je vond het eigenlijk maar 

niks dat je je baas zomaar 
vrij moest vragen voor dit 
gesprek”, lacht meewer-
kend teamleider Jeanet 
Huiskamp, die bij het 
gesprek aanwezig is. Toch 
wil Gert-Jan graag ver-
tellen over zijn leven bij 
Adullam. Want dat hij in 
een identiteitsgebonden 
instelling woont, heeft 
hem veel gegeven. “Zou 
ik op zestienjarige leeftijd 
in een seculiere instel-
ling terecht zijn gekomen, 
nou, dan weet ik niet wat 
er van mij geworden zou 
zijn. Maar het geloof is nu 
heel belangrijk geworden 
voor mij”, vertelt hij. 

Bewoners aansporen
Zelf leest hij dagelijks in 
zijn Bijbel en volgt hij zijn 
dagboek. Ook zijn er geza-
menlijke momenten van 

Bijbellezen, gebed en psalmen zingen, 
zoals wanneer de dag wordt afgeslo-
ten bij de avondmaaltijd. ’s Zondags 
gaan de bewoners met elkaar naar de 
kerk. Na de dienst is er gelegenheid 
om de preek te bespreken met de 
begeleiders. “Nu kan ik zelf ook meer 
uitdragen wat het geloof voor mij 
betekent. Zou ik nu in een seculiere 
instelling wonen, dan zou ik anderen 
zeker voorhouden dat het mijn hoofd-
doel is om volgens de Bijbel te leven. 
Zeker als ik goed, supergoed in mijn 
vel zit, dan ben ik opener over het 

Tekst: Anne Rebel-Lodder
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EEN BEWONER VERTELT

“Als ik met geloofszaken worstel,  kan ik altijd bij 
                       mijn begeleiders  terecht. Dat vind ik bijzonder.”

geloof. Dan wil ik mijn medebewo-
ners aansporen om kracht en moed 
te verzamelen met hulp van Boven. 
Soms gaat dat. Soms niet; dan ben 
ik verdrietig. Gelukkig kan ik ook op 
zulke momenten bij mijn begeleiders 
terecht. Zij staan altijd voor mij klaar.”

Naast mij
“Ik heb ook een persoonlijk begelei-
der. Haar vind ik gewoon supergoed. 
Zij begrijpt me. Ze heeft een hart van 
goud en ze is heel belangrijk voor mij”, 
zegt Gert-Jan. Jeanet: “Gert-Jan, jij 
betekent ook veel voor jouw bege-
leider hoor, en ook voor ons. En we 
vinden het fijn dat jij onze kerkbege-
leider bent, zodat je bewoners in een 
rolstoel naar de kerk kunt duwen.”
De sterke reformatorische identiteit is 
ook van belang bij momenten wanneer 
bewoners sterven. Dat zijn er inmiddels 
al wel een aantal. Gert-Jan kende ze 
allemaal. De begeleiders besteden veel 

aandacht aan het stervensproces. Zo 
krijgen de bewoners de gelegenheid 
om hun verdriet een plek te geven. 
“Na het overlijden van een bewoner 
waren alle medewerkers aanwezig 
toen ze met de lijkauto meeging. Of ze 
nu dienst hadden of geen dienst. En 
ze waren allemaal netjes gekleed. Daar 
heb ik diep respect voor. Met elkaar 
hebben we de kist nagekeken”, blikt 
Gert-Jan terug. Jeanet vult aan: “Ik weet 
nu nog wat jij toen zei, Gert-Jan. Je zei: 
‘Hoe zou het nu met haar zijn?’ Dat 
vond ik zo bijzonder.”

Groei
Gert-Jan heeft zich tijdens zijn jaren bij 
Adullam ontwikkeld. Hij kan zich nog 
herinneren, dat als het dagprogramma 
vroeger ineens anders liep, hij “hele-
maal gek werd”. Als dat nú gebeurt, dan 
is het ook niet fijn, maar dan kan hij dat 
toch beter handelen. Dat is mede te 
danken aan de professionele begelei-
ding vanuit het ASBM-model. Lag de 
focus vroeger op gedragsbeheersing, 
nu wordt gestuurd op de dieperlig-
gende oorzaken van het gedrag. Zo is 
er meer aansluiting op de mogelijkhe-
den van de zorgvrager, wat een positief 
effect heeft op de persoonlijke ontwik-
keling. Gert-Jan is er een voorbeeld 
van. Hij heeft ontdekt dat zijn hart in 
het boerenleven ligt. Deze maand start 
hij met een cursus Pluimveehouder. 
Daarin wordt hij begeleid door 
Adullam, zijn werkgever en een job-
coach van Talenta. Met elkaar zoeken 
ze naar passend werk dat aansluit op 
Gert-Jans mogelijkheden. 

Maar hij heeft ook geleerd, zegt hij 
zelf, dat het belangrijk is om iets te 
betekenen voor een ander. Daarom is 
hij kerkbegeleider geworden. Het is 
zijn vaste taak om een bewoner in rol-
stoel naar de kerk te brengen. En hij is 
bezoekvrijwilliger.
“Wanneer ik eigen keuzes maak, staat 
mijn begeleider naast me. Ook wan-
neer ik keuzes maak, die mijn ouders 
misschien niet zo hadden bedacht 
voor me. Zo ben ik rijlessen gaan 
volgen voor een brommobiel. Mijn 
ouders moesten erg aan het idee wen-
nen. Mijn begeleider zal nooit tussen 
mij en mijn ouders in gaan staan. Zij 
zorgt er juist voor dat we in gesprek 
blijven.” Jeanet: “Ik vind het mooi dat 
ik bewoners in hun ontwikkeling mag 
begeleiden. Het belangrijkste is dat je 
altijd blijft zorgen voor de samenwer-
king met de ouders. Dan gaat het met 
de bewoner ook goed.”

H

I

“Het is mooi dat ik 

bewoners in hun ontwikkeling 

mag begeleiden”

Jeanet Huiskamp

"Ik heb geleerd dat het 

belangrijk is om iets te 

betekenen voor een ander"

Gert-Jan Bulsink
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Om de zorg binnen Adullam te kun-
nen verbeteren. Dat is uiteindelijk 
waarom Bart van Kleef graag ‘klagers’ 
hoort. Graag? Is dat niet iets te opti-
mistisch? Bart glimlacht: “Nee hoor. 
Want hoewel je verschil hebt in typen 
klagers, durf ik te stellen dat we als 
organisatie er ons voordeel mee kun-
nen doen als we horen wat betrok-
kenen van onze zorg vinden. Ik word 
dan ook niet blij van mensen die altijd 
zeggen tevreden te zijn, terwijl dat 

niet honderd procent het geval is. 
Natuurlijk doen we allemaal ons best, 
maar het is niet erg om tegen elkaar 
te zeggen: ‘Dit kan beter.’ Nee, toch?” 
André Lagendijk, die naast hem zit, 
knikt instemmend. Als (externe en 
daarom onafhankelijke) klachten-
functionaris is het zijn taak om onte-
vredenheid in een vroeg stadium te 
behandelen en tussen beide partijen 
te bemiddelen. “Ik ben het helemaal 
met Bart eens. Klachten zijn heel 

Een leuk onderwerp 

om over te praten lijkt 

het niet: klachten. Maar 

niets blijkt minder waar 

als André Lagendijk, 

klachtenfunctionaris, en 

Bart van Kleef, manager 

Kwaliteit en Organisatie, 

erover vertellen. Bevlogen, 

invoelend, maar ook met 

de nodige kwinkslagen 

leggen ze uit hoe Adullam 

omgaat met klachten. 

Want klachten, die horen 

erbij. Ook binnen Adullam. 

Een open gesprek over de 

waarde van ‘klagers’ voor 

Adullam. “Denk niet te 

groot; uit je onvrede het 

liefst zo vroeg mogelijk.”

Tekst en foto’s: Beppie van de Beek-Pellegrom

Bart van Kleef (links) en André Lagendijk.

Waarom (uw) klachten zo belangrijk zijn   voor Adullam

‘Voor verzwegen pijn  is geen medicijn’
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waardevol, maar nog mooier is het als 
het niet eens tot een klacht komt. Als 
ik ‘werkloos’ ben.” Glimlachend licht hij 
toe: “Het uitgangspunt moet bij een 
klacht namelijk altijd Matthéüs 18 zijn. 
Is er iets waar je niet blij mee bent, iets 
wat ‘schuurt’? Bespreek dat als eerste 
en alleen met degene die daar iets 
mee kan. In principe moeten klachten 
nog vóórdat het daadwerkelijk klach-
ten worden, opgelost worden op de 
plek waar de onvrede is ontstaan. En 
dat is soms al heel moeilijk hoor, dat 
moeten we ook leren, merk ik vaak. 
Om over je schaduw heen te stappen 
en te zeggen: ‘Hé, nu moet me toch 
iets van het hart. Ik merk aan mezelf 
dat ik het niet fijn vind dat …’ vul maar 
in.”

Onvrede uiten
Dat kan een drempel zijn. Want hoe 
doe je dat op een goede manier? 
Hoe formuleer ik mijn klacht nu goed 
richting die persoon? En… wat als 
die ander nu boos wordt? Die onze-
kerheden kan ‘klagers’ tegenhouden 
om werk te maken van hun onvrede. 
Bart begrijpt die moeilijkheid en 

haakt er direct op in: “Daarom is het 
zo mooi dat we, nog voordat een 
klachtenfunctionaris in beeld komt, 
onze achterban de bijstand van een 
vertrouwenspersoon kunnen bieden.” 
André knikt, Bart vervolgt: “Er zijn er 
binnen Adullam twee [zie kader, red.], 
die zowel intern als extern werken. Zij 
zijn er echt voor de familie en ver-
wanten van zorgvragers en dienen 
als onafhankelijk klankbord en advi-
seur. Zij kunnen je advies geven als je 
ergens tegenaan loopt, maar ook als 
je bijvoorbeeld niet weet hoe je dat 
goed onder woorden kunt brengen 
tegenover bijvoorbeeld een teamlei-
der of eerstverantwoordelijk bege-
leider. Of als je het wel goed onder 
woorden kunt brengen, maar niet 
goed weet wanneer je nu het beste 
tegen die zorgassistent kunt zeggen 
‘dat die bonte en gekleurde was te 
vaak tegelijk gewassen worden’. Zij 
zijn getraind in gesprekstechnieken 
en kunnen je heel concreet helpen en 
adviezen geven.” André lacht: “Witte 
en bonte was, bedoel je denk ik. Ik 
hoor het al: jouw vrouw doet de was.” 
Een lachsalvo klinkt.

Klachtenfunctionaris
Wanneer het over André’s rol gaat, zijn 
beiden direct weer serieus. Want als hij 
erbij betrokken wordt, is een klacht al 
meer ‘geladen’. “Dat betekent namelijk 
dat er sprake is van een situatie waarin 
beide personen al met elkaar gespro-
ken hebben, maar het blijft wrijven en 
schuren. Dan ga ik, zonder partij te kie-
zen, met beide personen het gesprek 
aan. Ik probeer dan te analyseren wat 

H“Het is mooi als het 

niet eens tot een 

klacht komt” 

André Lagendijk 

DE KLACHTENCOMMISSIE

Waarom (uw) klachten zo belangrijk zijn   voor Adullam

‘Voor verzwegen pijn  is geen medicijn’

Zó werkt het!

Onvrede?
Bespreek het met degene die daar wat 
mee kan/aan kan doen (Matthéüs 18). 
Hulp nodig of daarover (van tevoren) 
even overleggen? Neem contact op 
met een vertrouwenspersoon. 

Blijft de onvrede 
voortbestaan?
Neem contact op met de 
onafhankelijke klachten-
functionaris (zie kader 
met contactgegevens). 

Ten slotte toch een formele 
klacht indienen? 
De klachtenfunctionaris staat 
u terzijde bij het opstellen 
van een e-mail naar de Raad 
van Bestuur.
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de feiten zijn en welke emoties er 
spelen. Je ziet namelijk vaak dat 
die, als een situatie niet snel wordt 
opgelost, steeds meer door elkaar 
heen gaan lopen. Luisteren is mijn 
voornaamste taak. En al luisterend 
ontrafelen waar de ‘pijn’ zit. Soms 
kan ik daarna suggesties doen om 
het probleem op te lossen, passend 

binnen de ruimte in het beleid van 
Adullam. Een andere keer ga ik 
intern informatie ‘ophalen’ en vraag 
ik aan een manager bijvoorbeeld: ‘Ik 
heb deze onvrede waargenomen. 
Hoe is dat binnen Adullam eigenlijk 
geregeld?’ Ik ga dus niet in één van 
beide partijen mee, maar zoek als 
mediator mogelijkheden om elkaar 
toch te vinden, voordat het uitein-
delijk echt een formele klacht wordt 
die bij de Raad van Bestuur terecht-
komt.” Hij denkt even na: “En als dat 
wel gebeurt, dan kan ik daarin ook 
een rol spelen. Bijvoorbeeld door 
alles goed op een rijtje te krijgen 
en een goed geordende e-mail te 
formuleren richting de Raad van 
Bestuur.” 

Kleine dingen
Bart knikt instemmend. “Het komt 
nu heel groots over, maar besef dat 
het vaak klein begint. We krijgen als 
organisatie nu heel weinig klach-
ten, maar dat betekent niet dat er 
geen onvrede is. Over de was, een 

Roelien Kin is getrouwd en moe-
der van drie kinderen. Daarnaast 
werkt ze al sinds 2003 bij Adullam. 
Roelien: “Ik ben vanaf 2003 werk-
zaam op Kroonheim. Eerst als 
invalkracht, daarna als begeleider. 
Sinds mijn oudste zoon naar school 
gaat, ben ik weer terug naar de 
woongroep gegaan. Ik werk sinds-
dien op woongroep de Kwikstaart. 
Het werken met bewoners heeft 
mijn hart en met heel veel plezier 
werk ik al die jaren op Kroonheim! 
Daarnaast bied ik - bij vragen, 

conflicten, klachten of moeilijk-
heden - in mijn nevenfunctie als 
interne vertrouwenspersoon graag 
een luisterend oor aan medewer-
kers, vrijwilligers, zorgvragers, 
ouders of andere verwanten. Mijn 
rol is  hen bij te staan en zo nodig 
hen informatie of advies te geven. 
Mijn werk als vertrouwenspersoon 
is volledig vertrouwelijk, zoals de 
naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt. 
Ik zal dan ook op geen enkele wijze 
met andere mensen contact opne-
men over je verhaal.” 

K“Klachten zijn kansen 

om onze zorg te 

verbeteren”

Bart van Kleef

I“Ik bied graag een 

luisterend oor” 

Roelien Kin 

Adviezen van Bart en André

“Je hoeft geen mooi verhaal te doen 
bij een vertrouwenspersoon; neem 
contact op als je daar behoefte aan 
hebt. Je hebt iets te zeggen; alles wat 
je meldt, doet ertoe. En alles wat je 
met de vertrouwenspersoon deelt, 
wordt uiteraard strikt vertrouwelijk 
behandeld.”

“Bedenk ook dat het soms alleen al 
genoeg kan zijn om te bellen met 
een vertrouwenspersoon. Om je 
gedachten te ordenen. Een luiste-
rend oor te vinden. En dan kun je 
daarna weer ‘verder’.”

“Maak zo snel mogelijk werk van je 
onvrede; laat het vooral niet oplo-
pen. Hoe eerder je je onvrede deelt, 
hoe positiever je er nog in staat 
en hoe sneller er iets kan verande-
ren, voordat de relatie eventueel 
geschaad wordt.”

Vertrouwenspersoon Roelien aan het woord
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verkeerd kledingstuk, te vaak hetzelfde menu… Dat soort din-
gen. En juist door ons klachtensysteem nu zó in te richten [met 
een vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris, red.], hopen 
we dat de drempel om onvrede te uiten zó laag is geworden, 
dat we ook daadwerkelijk gaan hóren wat er speelt. Het is toch 
veel waardevoller als begeleiders van ouders horen dat dezen 
het bijvoorbeeld vervelend vinden dat hun zoon of dochter 
op zondag verkeerde kleding aan heeft, dan dat er - na lange 
tijd doorsudderen - ‘opeens’ een emotioneel geladen brief bij 
de Raad van Bestuur binnenkomt?” André knikt. “Absoluut. 
Ik denk dat we juist door deze mogelijkheden te bieden, ook 
ervoor kunnen zorgen dat problemen opgelost worden op 
het niveau waar ze spelen. Dan houd je ook de relatie goed. 
Niemand vindt het fijn om van een hogergeplaatste te horen 
dat er door iemand óver je geklaagd is, toch?” Glimlachend: “Ik 
tenminste niet, hoor. Passeren vindt niemand prettig, denk ik.” 

Verzwegen pijn
Tot slot moet Bart nog één ding van het hart. Hij kijkt even 
naar het tafelblad. “Ik las ooit eens een citaat dat ik wel zou wil-
len meegeven aan mensen die dit interview lezen en kampen 
met onvrede die ze (nog) niet durven uiten. Het luidt: ‘Voor 
verzwegen pijn is geen medicijn.’ Zó moet je het zien, denk ik. 
Klachten zijn kansen voor onze organisatie; kansen om onze 
zorg te verbeteren. Maar ze komen vooral van mensen die het 
‘hoog zit’. Als we dat wéten, dan kunnen we er wat aan doen. 
Als we niets horen, kunnen we er niets mee. Dus ja, die ‘kla-
gers’ hoor ik graag; die willen we helpen.” Glimlachend: “Daar 
blijf ik bij.” 

Contactgegevens 
vertrouwenspersonen

Uw klacht tegen het licht houden? Even 
overleggen? Of hulp nodig bij het melden van 
onvrede tegenover een Adullam-medewerker? 
Neem vrijblijvend contact op met één van onze 
onafhankelijke vertrouwenspersonen.  
Al uw informatie wordt strikt vertrouwelijk 
behandeld en niet verstrekt aan derden. 

Vertrouwenspersoon Marja Biemond-Bunt 
(als externe vertrouwenspersoon werkzaam 
voor Adullam) 
T 0318 55 59 76
E externevertrouwenspersoon@adullamzorg.nl

Vertrouwenspersoon Roelien Kin-Mokken 
(interne vertrouwenspersoon, werkzaam  
binnen Adullam)
T 0522 75 09 16
E internevertrouwenspersoon@adullamzorg.nl 

Contactgegevens klachtenfunctionaris
André Lagendijk
T 06 30 16 59 39
E alagendijk@adullamzorg.nl

“Al een tijdje liep ik op het werk 
tegen dingen aan die niet goed 
liepen. In de communicatie met 
collega’s en in de verstandhou-
ding met de leidinggevende 
ervaarde ik knelpunten. Tot op 
een gegeven moment een voorval 
plaatsvond, dat mij heel onzeker 
maakte. Er stond rond die tijd op 
AFAS [personeelssysteem, red.]: 

‘Vertrouwenspersonen. Wij stellen 
ons voor.’ Ik heb het telefoonnum-
mer gebeld dat erbij stond en we 
hebben een belafspraak gemaakt.
Dat gesprek was echt heel fijn. 
Eenvoudig en onpartijdig en 
vooral een luisterend oor. We 
gingen de hele situatie na. Ze 
hielp me alles te verwoorden en 
samen te vatten. Aan het eind van 

het gesprek vroeg ze naar mijn 
wensen voor de vervolgstappen. 
Welke acties zijn mogelijk? En 
wil ik nog een gesprek? Ik mocht 
altijd weer bellen. Ik ben heel blij 
dat ik de stap gezet heb. Ik kan het 
iedereen aanraden: wacht niet te 
lang. Zo’n gesprek kan veel ver-
lichting geven!”

Ervaringsverhaal 

In contact met een vertrouwenspersoon

DE KLACHTENCOMMISSIE
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