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Een kwaliteitsrapport dat de lezer een 
inkijkje geeft in de manier waarop 
Adullam zorg biedt aan haar cliënten: 
professioneel en identiteitsgebonden. 
Ook in een jaar waar de coronapandemie 
veel impact had op het dagelijks leven, 
zowel van onze cliënten als van onze 
medewerkers. 

2020 was een jaar waarin alles anders ging dan in 
voorgaande jaren. Ook op Adullam had de coronapandemie, 
die in het vroege voorjaar ons land binnenkwam, grote 
impact. Deuren gingen dicht, bewoners werden ziek en 
medewerkers liepen op hun tenen om de zorg te kunnen 
blijven bieden. Waar wij als Adullam staan voor ‘het ervaren 
van het gewone leven’, werd geïmproviseerd en werden 
soms moeilijke beslissingen genomen.

Met dit kwaliteitsrapport geven wij een inkijk op welke wijze 
wij kwaliteit van zorg probeerden waar te maken in een jaar 
waar de coronapandemie grote invloed had op het leven 
van onze bewoners en onze zorgverleners. Niet alle plannen 
gingen door en niet iedereen was blij met de genomen 
maatregelen om het virus zoveel mogelijk ‘buiten de deur’ 
te houden. Het was soms een balanceren tussen welzijn 
en veiligheid. Toch denk ik dat onze mensen zich met hart 
en ziel hebben ingezet om er elke dag weer te zijn voor 
onze cliënten. Ook het landelijk coronateam heeft veel werk 
verzet om de locaties te ondersteunen in het voorzien van 
protocollen en middelen. Mooi om te zien dat ook in een 
dergelijke situatie er zoveel verbinding is! 

Het kwaliteitsrapport is een resultaat van een langer proces. 
Ondersteuningsplannen zijn opgesteld, cliëntervaringen 
zijn in beeld gebracht en gebruikt om een aantal 
randvoorwaarden verder te optimaliseren. Maar ook de 
teams hebben gereflecteerd en aan de hand daarvan hun 
eigen ontwikkelplan opgesteld. Allemaal onderdeel van de 
kwaliteit van zorg. Tenslotte is er gereflecteerd, in de vorm 
van een visitatie, met de interne stakeholders. Op creatieve 
wijze is het gesprek aangegaan over het rapport en met 
betrokkenen op één van de voorzieningen. Zo is het ‘papier 
met de praktijk’ getoetst. 

Ik vind het mooi om te zien en te merken hoe het 
kwaliteitsrapport de dialoog en de reflectie in onze 
organisatie ondersteunt. Dat zie je ook terug in het rapport. 
Parels en puzzels komen naar voren. Lessen wat er goed 
gaat en wat beter kan. Met dit kwaliteitsrapport willen we 
transparant zijn in wat we doen. Ons verantwoorden, ook als 
het gaat om onze dilemma’s die er zijn, maar ook waar we 
blij en dankbaar voor zijn. 

Onze zorgverlening is naast professioneel ook 
identiteitsgebonden. Voor ons betekent dat, dat de Bijbel 
de Bron is voor de invulling van ons dagelijks leven. Onze 
cliënten ervaren een ‘thuisgevoel’, wanneer de Bijbel 
opengaat of wanneer we samen zingen. Ook komt dit naar 
voren in het omzien naar elkaar vanuit naastenliefde. 

Op de voorzieningen van Adullam ging in 2020 elke dag de 
Bijbel open en mocht worden gewezen op de Schuilplaats in 
gevaar:

Psalm 91:1
Hij die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Koning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods woning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen die op Hem bouwen,
Mijn burg, mijn Toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

Bram Prins
Raad van Bestuur

Voorwoord
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Het kwaliteitsrapport is opgebouwd 
aan de hand van verschillende 
bouwstenen uit het Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg. Het gaat daarbij 
om: het zorgproces rond de cliënt, de 
cliëntervaringen, de uitkomsten van 
de teamreflecties en de gehouden 
interne kwaliteitsvisitatie. De eerste drie 
bouwstenen hebben een vaste structuur 
die aansluit bij de jaarprogramma’s van 
Adullam. Het rapport is een weergave 
van hoe Adullam professionele en 
identiteitsgebonden zorgt verleent.

Het ervaren van het gewone leven in Corona-tijd
‘Ervaren van het gewone leven’, is het motto van Adullam. Een 
gewoon leven waarbij de Bijbel de Bron is voor de invulling 
van ons dagelijks leven. ‘Gewoon’ is echter in het afgelopen 
jaar ook wel bijzonder geweest. Vaste dagritmes, contacten 
met anderen en het werken met ‘open vizier’ was er lang niet 
altijd. Desondanks hebben we er alles aan gedaan om het 
‘gewone leven’ in deze ongewone tijd, vorm te geven zodat 
cliënten een veilig en gezond leven konden hebben. 

Stappen voorwaarts
Terugkijkend zien we een aantal mooie ontwikkelingen. 
De structuurwijziging met daarbij een klein en krachtig 
managementteam, waarin ‘mens en zorg’ centraal staan, is 
daarvan een goed voorbeeld. De structuurwijziging gaat 
samen met waardengericht leiderschap.

Nieuwbouw van Kroonheim is als het ware een ‘kroonju-
weeltje’. Een prachtig gebouw op een unieke locatie. In het 
vroege voorjaar kon intrek worden genomen in een modern 
gebouw dat ook voorzien is van een logeergroep. Ook de 
nieuwe werkruimtes zijn eind 2020 opgeleverd. In Staphorst 
is een nieuwe woonlocatie, ter vervanging van twee 
bestaande en verouderde woningen opgeleverd. Tegelijk is 
er extra woonruimte ontstaan en kon een groot deel van de 
cliënten op de wachtlijst een passende woonruimte worden 
geboden.

Het werken vanuit waarden is iets wat bij Adullam hoort. 
Tegelijk zijn we in staat om blijvend deze waarden verder te 
doordenken en toepasbaar te doen zijn voor het dagelijks 
handelen van onze begeleiders. De stap die in 2020 hiervoor 
is gezet, belooft dat dit de komende jaren zijn vruchten zal 
afwerpen. Werken vanuit waarden gaat soms samen met 
dillema’s, dit jaar deden we voor het eerst ervaring op met 
het moreel beraad. 

De vernieuwde opzet van teamreflecties heeft bijgedragen 
aan het opstellen van ontwikkelplannen voor alle teams. Er is 
veel waardering voor deze nieuwe opzet. 

De interne kwaliteitsvisitatie die digitaal plaatsvond, zorgde 
voor een waardevolle dialoog en goede adviezen.

Niet alles gaat vanzelf
Het kwaliteitsrapport laat ook zien wat ons (nog) niet gelukt 
is. Het hebben van stabiele en vitale teams, de afbouw van 
uitzendkrachten en het binden en boeien van medewerkers 
vraagt al onze aandacht.

Meer zeggenschap en eigen regie voor de cliënt; we had-
den hier grotere stappen willen zetten. Zo is de uitrol van 
het cliëntportaal vertraagd. Tegelijk zijn we blij met wat we 
inmiddels wel hebben bereikt. Het laat zien dat bewustwor-
ding breed op gang is gekomen, rondom onvrijwillige zorg 
en wils(on)bekwaamheid, maar ook de manier waarop we 
communiceren met onze cliënten. 

Het inrichten van lokale medezeggenschap in samenspraak 
met de centrale cliëntenraad heeft vertraging opgelo-
pen. Verwacht wordt dat we in 2021 de structuur kunnen 
neerzetten. 

Het beschikken over goede en tijdige managementinforma-
tie is een aandachtspunt. Naast een oriëntatie op een goede 
tool, wordt gezocht naar een balans van zowel meetbare als 
merkbare indicatoren. 

Ambities voor 2021
• medezeggenschap en de inspraak op locatie verder 

vormgeven;
• communicatie meer direct richting cliënt;
• doorontwikkeling toepassing Wet zorg en dwang (rol 

externe deskundige);
• nadere doordenking van waarden in de praktijk;
• binden en boeien van personeel;
• inrichting ASBM-systematiek doorontwikkelen;
• personeelsontwikkeling VIC-Workhomes.

Managementsamenvatting
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VISITATIE  |  Wat vinden anderen?

De belangrijkste interne stakeholders 
zijn als interne visitatoren gevraagd naar 
een reactie op het rapport. De Centrale 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en 
Raad van Toezicht zijn aan de hand 
van een eerste rapportage het gesprek 
aangegaan met vertegenwoordigers 
van het management. Eens in de twee 
jaar worden ook externe personen 
uitgenodigd om te reflecteren op het 
kwaliteitsrapport. Dit jaar is dat niet 
gebeurd.

De visitatoren zijn in gesprek gegaan over de inhoud van het 
rapport, maar ook met betrokkenen uit de zorg. Dit jaar vond 
een gesprek plaats met enkele ouders, bewoners, bege-
leiders, een vrijwilliger en leidinggevenden van de locatie 
Maasheim te Puttershoek. In verband met de coronamaatre-
gelen vonden deze gesprekken digitaal plaats.

Welzijn en veiligheid in coronatijd: een dilemma
De gesprekken gaven een inkijkje in de ervaren problematiek 
rond de coronapandemie. Er is gesproken over de impact, 
zowel voor de thuissituatie als ook voor de bewoners. 

De druk die begeleiders hebben ervaren en de moeilijkheid 
om de genomen maatregelen eenduidig te communiceren 
en te handhaven. Ook werd er geluisterd naar de pijn die 
een bewoner voelde omdat de kerkgang niet mogelijk was. 
Dilemma’s genoeg.

Dagbesteding vanuit ASBM-visie
Een inkijkje wat ASBM kan betekenen in het leven van een 
cliënt, daar was de tweede dialoog op gericht. De begelei-
ding maakte duidelijk dat betekenisvolle dagbesteding het 
uitgangspunt is. Echter, de coronamaatregelen maakte dat 
soms erg lastig. Eén van de ouders bevestigt dat het begelei-
den vanuit de ASBM-visie haar kind goed heeft gedaan. Hij 
heeft meer rust en plezier. Een deelnemer vertelde de visi-
tatoren dat hij al meer dan 12 jaar hier werkt en dat er goed 
naar hem wordt geluisterd.

Visitatoren waarderen en reflecteren
Na de gesprekken is de dialoog tussen de visatoren en het 
management voortgezet. Er is veel waardering voor de wijze 
waarop deze visitatie vorm is gegeven. De visatoren reflec-
teren vervolgens op het kwaliteitsrapport en de gehoorde 
verhalen. Een waardevolle bijeenkomst die bijdraagt aan 
verbinding, inzicht en een doorgaande ontwikkeling.

Ondernemingsraad
• Het kwaliteitsrapport is een goede weergave van wat 

Adullam doet om professionele zorg te verlenen. 
• De puzzels en parels zijn herkenbaar. 
• Het rapport leest prettig en geeft goed inzicht waar 

Adullam in het afgelopen jaar aan gewerkt heeft. 
• De Ondernemingsraad is van mening dat de krapte van 

de personeelsbezetting ook buiten de gedragsintensieve 
groepen zichtbaar is. Ze vindt het belangrijk dat hier 
actief beleid op wordt gevoerd.

Centrale Cliëntenraad
• Het rapport samen met de gesprekken met de betrokke-

nen, laten zien hoe Adullam de zorg gestalte geeft. 
• Positief is dat ook in de gesprekken ruimte is voor een 

kritische inbreng, hiermee wordt een realistisch beeld 
verkregen. 

• De Centrale Cliëntenraad (CCR) staat achter de wijze 
waarop Adullam de coronamaatregelen op de locaties 
toepast. 

• De CCR maakt zich zorgen t.a.v. de toepassing van de 
wilsbekwaamheid. Er zijn veel cliënten die beïnvloedbaar 
zijn, dat vraagt veel van de begeleiding. De CCR vraagt 
hier aandacht voor. 

Raad van Toezicht
• De genoemde puzzels en parels in het rapport zijn helder 

beschreven. 
• Het gesprek met betrokkenen uit Maasheim is een verrij-

king en laat zien hoe Adullam, ook in crisistijd, de kwali-
teit van zorg vorm geeft. 

• Het binden en boeien van personeel is een belangrijk 
aandachtspunt voor de komende tijd. 

• De kwaliteitsvisitatie zou een prominentere rol kunnen 
hebben in het kwaliteitsrapport. 

• De Raad van Toezicht (RvT) ziet vanuit het kwaliteitsrap-
port ook lijnen naar de zeven principes van goed toezicht 
in de Governancecode Zorg. 

• De doorgevoerde reorganisatie en daarmee de verbete-
ring verdient een nadrukkelijke plaats in het rapport. 

• De RvT vraagt kritisch te zijn in de omvang van het 
rapport.

• Het kwaliteitsrapport is een belangrijk verantwoordings-
document met waardevolle best practise verhalen. 



- 6 -

 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. 

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 lief te hebben als onszelf, met geheel 
ons hart, geheel ons verstand en met alle krachten.

De Bijbel is de Bron
De Bijbel is de Bron, waaruit we willen leren en leven. Wij 
geloven in een eeuwige bestemming voor elk mens. De 
Bijbel leert ons dat alleen door het geloof in de Heere Jezus 
er redding en bekering mogelijk is, zodat we rechtvaardig 
voor God kunnen en mogen verschijnen.
Begeleiders helpen onze cliënten dagelijks om deze Bijbelse 
boodschap te leren kennen en te beleven. Waar mogelijk 
wordt ook samen op zondag de kerk bezocht en worden er 
momenten georganiseerd 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.

 1.3 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. 

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.

 1.4 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 
ondersteuning te organiseren.”. Inmiddels ligt het ‘derde jaar’ 
van de strategische visie achter ons. Een jaar waar extern 
oriënteren centraal stond. In dit kwaliteitsrapport wordt 
zichtbaar op welke wijze gewerkt is om onze strategische 
doelen vorm te geven.

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

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 verschillende 
basisbehoeften die belangrijk zijn. ASBM hanteert een 
behoeftecirkel (zie afbeelding) waarin deze zijn verwerkt. Het 
gaat hierbij om veiligheid, relaties, eigenwaarde, relationele 
verantwoordelijkheid, zin en betekenis, verscheidenheid 
en dienstbaarheid. Voor elke cliënt brengt de begeleider 
de behoeften in kaart en neemt deze op in het ondersteu-
ningsplan. Systematisch wordt hiermee inzicht gekregen in 
de fysieke, emotionele, mentale en zingevende behoeften. 
De concrete invulling van deze behoeften is gebaseerd op 
de gedeelde ASBM-waarden. In dit hoofdstuk wordt inzage 
gegeven hoe Adullam het zorgproces rond de cliënt vorm-
geeft en ondersteunt. Dit wordt vanuit een viertal invals-
hoeken gedaan die geborgd zijn in de strategische visie en 
onderdeel zijn van het Jaarontwikkelplan van Adullam.

 2.1 Bijbels en waardengedreven 

Professioneel en identiteit
Ons dagelijks werk kenmerkt zich in een Bijbels en waar-
dengedreven handelen. De ASBM-visie is een orthopedago-
gisch model dat aansluit op de behoeften van mensen en 
gebaseerd is op Bijbelse waarden. Bijna zeven jaar is ASBM 
leidend in onze professionele zorgverlening. We ontdekken 
gaandeweg dat we meer en meer, waardengedreven werk-
zaam zijn. Hiermee wordt de waardencirkel van steeds gro-
tere betekenis. Er is een besef dat deze waardencirkel meer 
doordenking vraagt, om ons dagelijks handelen daaraan te 
kunnen verbinden. Een mooie verdieping in ons professio-
nele en identiteitsgebonden werk. In het komende jaar zal 
de doordenking plaatsvinden in dialoog met de zorgverle-
ners in onze organisatie, zodat het een waardencirkel is die 
leeft en bruikbaar zal zijn. 

Bijbels onderwijs
In de afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van 
de methode Bijbels onderwijs ‘Door Woord en Geest’. In 
2020 is dit project afgerond. Verschillende teams hebben 
ook de cursus Bijbels onderwijs ontvangen. Helaas was het 
in 2020 niet mogelijk deze cursus aan te bieden. Er wordt 
nu gewerkt aan een e-learning programma, zodat teams en 
individuen op elk moment de scholing kunnen volgen. Er 
liggen ook plannen om het totale scholingsaanbod aanvul-
lend te gaan ondersteunen met e-learning. 

Moreel beraad
Eind 2020 hebben we de eerste ervaring opgedaan met het 
houden van een moreel beraad. Een moreel beraad is een 
gesprek waarin deelnemers gezamenlijk een ethische- of 
morele kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestruc-
tureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met 
behulp van een gespreksleider. Op verzoek van een bege-
leidersteam uit Maasheim is onder deskundige leiding het 

morele beraad gehouden. De centrale vraag van het team 
was, of de huidige begeleiding op deze wijze kon worden 
doorgezet? 

Een van de deelnemers verwoorde zijn ervaring als volgt: 
‘De meerwaarde van het moreel beraad is dat het pro-
bleem breed verkend wordt. Het besluit wordt gezamenlijk 
gemaakt en gedragen. Dit geeft steun in de praktijk, waar-
door je als professional in de gelegenheid bent om anders 
naar het probleem te kijken. Het effect komt ten gunste van 
de cliënt met haar/zijn hulpvraag’.

Deze eerste ervaring met moreel beraad heeft ertoe geleid dat 
in 2021 dit ‘instrument’ vaker zal worden ingezet. Het wordt 
als een kwaliteitsinstrument gezien dat goed aansluit bij een 
waardengedreven organisatie met een lerende attitude.

Luisteren naar klagers
Er zijn altijd situaties dat het niet gaat zoals we ons dat 
hebben voorgesteld. Van belang is dat aan onvrede uiting 
kan worden gegeven. Adullam roept cliënten en hun verte-
genwoordigers op om hun onvrede rechtstreeks te bespre-
ken met de persoonlijke begeleider. Ook wordt er ruimte 
geboden om de vertrouwenspersoon te raadplegen. Een 
enkele keer ontstaat er een patstelling en is het nood-
zakelijk dat de klachtenfunctionaris wordt ingeschakeld. 
Aandachtspunt is dat mensen die de klachtenfunctionaris 
benaderen vaak ontevreden zijn over de snelheid waar-
mee de signalen worden opgepakt, dit is veelal de onder-
liggende oorzaak dat onvrede uitmondt in een klacht. 
Gelukkig was het aantal klachten in 2020 beperkt en zijn ze 
allemaal naar tevredenheid opgelost. 

Vaccinatie | Dilemma
I.v.m. de corona-vaccinatie, die als eerste zal starten bij 
personeel in verpleegzorg en gehandicaptenzorg, is nog 

2.  BOUWSTEEN 1  |  Zorgproces rond de individuele cliënt
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eens nagegaan wat het beleid van Adullam is. Adullam als 
organisatie staat niet positief tegenover vaccinatie. Hoe 
hiermee om te gaan? Het wel of niet laten vaccineren, laten 
we wel over aan het geweten van onze medewerkers en 
ouders/cliënten. Er wordt geen actieve vaccinatie aange-
boden. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit 
standpunt zal opnieuw worden gecommuniceerd en ook 
zullen medewerkers een handreiking ontvangen hoe ze 
om moeten gaan met vragen van ouders en/of cliënten. 
Adullam verstuurt de brief en bijlagen (afkomstig van over-
heid) door, naar de ‘zorgmedewerkers’, waarmee ze zich 
kunnen aanmelden voor vaccinatie. De brief wordt verge-
zeld van een begeleidend schrijven ondertekend door de 
bestuurder. 

 2.2 Vitaal en geïnspireerd 

Organisatieverandering
Mens en zorg zijn de twee pijlers die centraal staan in de 
organisatie. In 2020 heeft er een reorganisatie plaatsgevon-
den waarbij deze pijlers ingebed zijn in de organisatiestruc-
tuur. Een klein managementteam, dichtbij de dagelijkse zorg 
en met korte lijnen, moet zorgen voor een snelle en heldere 
besluitvorming. De ondersteunende diensten worden 
gezamenlijk door het managementteam aangestuurd zodat 
er optimale afstemming is en de afstand tot het werkveld, 
wordt verkleind. 

De vacatures zijn in eerste instantie door interimmanagers 
ingevuld, waardoor de beoogde resultaten wat op zich 
hebben laten wachten. Toch zijn er al mooie ontwikkelingen 
zichtbaar. De ‘herinrichting’ van de ondersteunende diensten 
wordt in het voorjaar van 2021 voltooid. 

In het komende jaar wordt de aansturing- en overlegstruc-
tuur geoptimaliseerd, zodat deze nog meer aansluit op de 
ASBM-visie. We zien dat hierin verbetering mogelijk is. Soms 
is de inrichting nog niet op orde, soms gaat het om de invul-
ling (rollen van medewerkers) en soms om het daadwerkelijk 
aangaan van de juiste dialoog. 

Totaal aantal klachten per categorie

Categorie Aantal 2020 Aantal 2019

Zaken m.b.t. contract 1

Communicatie 1 1

Persoonlijke situatie 1

Bejegening (door medecliënten of medewerkers) 1 2

Het hart luchten 1 2

Coronamaatregelen 1

Beleid behandeling 1

Zorg (logeren) 1

Totaal aantal klachten per jaar 6 7

Het hart luchten

Bejegening door medewerkers/collega’s

Bejegening door (mede-)cliënten

Zorgverlening

Communicatie

Zaken m.b.t. contract

Personeelsbeleid

Anders

Bejegening door leidinggevenden

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018 (7x) 2019 (14x) 2020 (11x)

Waarover werd de vertrouwenspersoon benaderd?
In het contact werden vaak meerdere aspecten benoemd
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Beroepspraktijkvorming
Vitaal zijn vereist ook een lerende attitude. Een belangrijk 
‘instrumentarium’ van een lerende organisatie is de beroeps-
praktijkvorming. Het beleid is dit jaar herschreven. We willen 
meer investeren in de begeleiding van de leerling. We zien 
de rol van de praktijkopleider als onmisbaar bij het begelei-
den en binden van studenten, zowel stagiairs als leerlingen 
– onze potentiele medewerkers. Daarom is het aantal praktij-
kopleiders uitgebreid. Eind 2020 zijn er een vijftal praktijkop-
leiders in de drie regio’s van start gegaan. Eén praktijkopleider 
heeft een meer overkoepelende taak en één praktijkop-
leider heeft de focus op het werven van Gildestudenten. 
In samenwerking met de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de organisatie die 
vanuit de overheid toezicht houdt op de kwaliteit van leren, 
leiden we jongeren en ouderen op tot professionals. De prak-
tijkopleiders zorgen voor oriëntatie, contact met de school 
en de teamleiders en werkbegeleiders. De werkbegeleiders 
worden opgeleid en toegerust. Dus: een professionele bege-
leiding in de werklijn en de leerlijn. 

Zij-instromers en gildeleren
We zien een toename van zij-instromers: we mochten man-
nen verwelkomen die de overstap maakten vanuit een ander 
vak. Het Hoornbeeck College heeft samen met Adullam, 
Siloah en de Schutse (twee collega-zorgorganisaties) 
een opleiding ontwikkeld, speciaal voor deze doelgroep. 
Inmiddels zijn er twaalf studenten van Adullam, waaronder 
acht mannen, die begin 2021 aan de studie zijn gegaan. Een 
mooi succes waar de goede samenwerking met collega-or-
ganisaties en school, aan ten grondslag ligt. 

Het gildeleren, een samenwerkingstraject met het 
Hoornbeeck College, is ook dit jaar weer vervolgd. Het is 
wel lastig in coronatijd, maar we gaan ook daarmee gestaag 
door. Jongeren leren en werken op locatie Kroonheim en 
vinden als het mogelijk is een vaste plek binnen één van de 
teams. Wel zien we dat het lastiger wordt om hiervoor vol-
doende leerlingen warm te krijgen. De werving en promotie 
zullen we vroegtijdig moeten opstarten. 

Roosterbeleid
Een goed en tijdig rooster is een belangrijke voorwaarde 
voor werkplezier. Samen met de afdeling HR en de rooster-
makers is gewerkt aan een nieuw beleid dat er op gericht is 
om vanuit visie en gedeelde uitgangspunten de roosters op 
te stellen. Het nieuwe beleid moet bijdragen aan het voor-
komen van schendingen, onduidelijkheid over verschoven 
diensten en een goede verwerking van overuren en meer-
uren. Begin volgend jaar zal het beleid binnen de organisatie 
volledig zijn geïmplementeerd. Een mooi voorbeeldproject 
waar beleid en praktijk samen optrekken. 

Voorbehouden- en risicovolle handelingen
Medewerkers dienen voldoende toegerust te zijn voor het 
verrichten van voorbehouden en risicovolle handelingen. 
Hiervoor heeft Adullam beleid ontwikkeld en is ook de 
interne scholing georganiseerd. Een belangrijk aandachts-
punt is het hebben van een superviserend arts die vanuit de 
wet BIG, door middel van een raamwerkovereenkomst, deze 
handelingen delegeert aan de zorgmedewerkers die hier-
voor bevoegd en bekwaam zijn. Het niet hebben van een 
eigen (AVG-)arts maakt dit lastig voor een aantal van onze 
woon- en werklocaties. Hiervoor moeten huisartsen wor-
den benaderd die voor groepen of individuele cliënten als 
supervisor willen fungeren, de medewerking is echter niet 
vanzelfsprekend. Het is een belangrijk aandachtspunt voor 
het komende jaar om dit duurzaam op te lossen. 

Afgelopen jaar is ook gewerkt aan een verbetering van 
monitoring en vastlegging van de periodieke (bij)scholing. 
Het is een verbeterpunt die voortkomt uit de jaarlijkse HKZ-
audit, uitgevoerd door de certificerende instantie DEKRA. 
Medewerkers zelf, maar ook leidinggevenden, kunnen nu te 
allen tijde over actuele informatie beschikken. 

Tabel medewerkers

Personeel per 31-12 2020 2019 2018

Aantal formatieplaatsen 354 326 328

 Waarvan vast personeel (in fte) 357 317 305

Aantal personeelsleden 572 539 511

 Instroom personeel verslagjaar 168 128 130

 Uitstroom personeel verslagjaar 120 101 123

Ziekteverzuim 4,62% 3,81% 3,61%

Leeftijdsverdeling medewekers Adullam 
peildatum 31-12

572

10-20 jaar 37

20-30 jaar 228

30-40 jaar 136

40-50 jaar 77

50+ 94

Aantal fte (31-12) 335,5
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Van taak- naar resultaatgericht werken
De functiebeschrijvingen van onze zorgmedewerkers en van 
de ondersteunende diensten, die vooral taakgericht waren 
opgesteld, zijn herschreven. De functiebeschrijvingen zijn nu 
resultaatgericht geschreven: het gaat om het resultaat van 
je werk. Tegelijk is het functiegebouw in de zorg uitgebreid 
met een functiebeschrijving voor specialistisch begeleider. 
Deze functie kan zowel worden ingezet om de verpleegkun-
dige of gedragskundige kennis te versterken. Een functie die 
veelal team overstijgend wordt benut.

Om talenten meer tot zijn recht te laten komen en team-
taken beter te beleggen, zijn er bouwstenen ontworpen 
ter aanvulling op het functiegebouw. Deze bouwstenen 
zijn ‘resultaatgebieden’ die gekoppeld kunnen worden 
aan teamleden. Je kunt hier denken aan bouwstenen als: 
‘Inwerkcoach’, ‘Pastoraat & Identiteit’, ‘Kwaliteit & Veiligheid’ en 
‘Zorg en Dwang’. 

VIC-Workhomes
De ontwikkeling van de VIC-Workhomes is in volle gang. 
De VIC-Workhome is de plaats waar gedrag intensieve en 
complexe begeleiding wordt geboden. Het nieuwe func-
tiegebouw is daarbij helpend. Training en coaching van 
medewerkers is onder andere gericht op het vergroten van 
de draagkracht en de fysieke en mentale weerbaarheid. 
We kunnen zeggen dat de basis voor het VIC-Workhome 
staat. Een zorg is het vinden en behouden van begeleiders 
die passen bij het profiel van een VIC-Workhome. De team-
leiders zijn, samen met de afdeling HR actief, om een aspi-
rantenprogramma te ontwikkelen. Binnen dat programma 
wordt het mogelijk dat begeleiders van andere groepen 
(ook van andere locaties) een soort interne meerdaagse 
snuffelstage op de VIC-Workhomes kunnen doen. Op die 
manier kunnen zij ontdekken of ze de ambitie hebben om 
door te groeien naar een VIC-Workhome. De verwachting is 
dat dit programma in de tweede helft van 2021 start.

Begin 2020 begon niet anders dan 
andere jaren, maar al snel werd alles 
anders. Ergens in februari stond er een 
overleg gepland om het te hebben 
over infectiepreventie in z’n algemeen. 
We hoorden toen al wel de zorgvolle 
geluiden uit Italië, toch beseften we 
toen nog niet dat een paar weken 
later alles anders zou worden. Begin 
maart is het corona-coördinatieteam 
gestart en vanaf die tijd hebben we 
met elkaar heel hard gewerkt om 
de beide speerpunten van Adullam; 
mens en zorg, zo goed mogelijk in 
beeld te hebben en houden te mid-
den van alles wat op ons af kwam. 

De besluiten om geen bezoek meer 
toe te laten en DAC’s en logeerhuizen 

te sluiten hebben op onze cliënten 
en hun verwanten heel veel impact 
gehad, maar ook op onze medewer-
kers. Zij waren degenen die dagelijks 
de zorg en begeleiding vorm gaven, 
ondanks alle spanningen en vragen 
die er leefden. Wat als…? 

En al snel waren er de eerste besmet-
tingen op één van de locaties. De 
zorgen werden werkelijkheid. 
Naast de zorg voor de cliënten was 
er ook de dagelijkse zorg van: hoe 
houden de medewerkers het vol? De 
stressvolle omstandigheden vroegen 
om extra maatregelen. 

Er is een luisterpalet ontwikkeld voor 
medewerkers die willen praten over 
de mentale impact in de coronacrisis. 
Dit luisterpallet geeft een overzicht 
aan de mogelijkheden waar mede-
werkers naar toe kunnen voor onder-
steuning (zie afbeelding). Zo kan er 
contact opgenomen met o.a. een 
bedrijfsmaatschappelijk werker of een 
pastoraal medewerker, een pastoraal 
medewerker enz. Het is belangrijk 
dat mensen weten waar ze terecht 
kunnen. Naast dit luisterpalet heeft 
Bram Prins, Raad van Bestuur, ook een 
videoboodschap voor alle medewer-
kers opgenomen om iedereen een 
hart onder de riem te steken nu nabij-
heid op locatie niet meer mogelijk is. 
Lokaal werden cadeautjes, kleurplaten 
en kaarten bezorgd. 

Alle medewerkers hebben in het 
najaar een voucher ontvangen van 
de Lunterse Boer, als blijk van waarde-
ring. Juist in deze tijd is het belangrijk 
om tijd te nemen voor ontspanning. 
Er zijn veel dilemma’s waar we in 
het corona-coördinatieteam over 
hebben gesproken met elkaar. Wat 
als we zoveel uitval onder medewer-
kers hebben? Voor elk dilemma zijn 
meerdere oplossingen en uitwegen 
bedacht, allemaal met impact, dat 
beseften we maar al te goed. Rond 
de zomer, na de eerste golf en wach-
tend op de tweede golf hebben we 
een escalatiedialoog opgesteld. Dit 
document geeft ruimte om lokaal in 
te spelen op de huidige situatie. We 
hebben dit stuk bewust escalatie-
dialoog genoemd omdat we zo lang 
als mogelijk ruimte willen voor de 
dialoog. Eén van de leerpunten van 
de eerste golf waarin op korte termijn 
heel ingrijpend is besloten om de 
dagbesteding te sluiten en het niet 
ontvangen van bezoekers, was dat we 
meer moeten afstemmen met betrok-
kenen. Inmiddels hebben we hiervoor 
ouder- en cliëntpanels opgestart”. 

Tea van Laar,
preventiemedewerker 

Corona vanuit organisatieperspectief



- 11 -

Lessen van oud-medewerkers
Ruim 70 medewerkers (excl. stagiairs en vakantiekrachten) 
vertrokken in 2020 bij Adullam. Dat is een verloop van circa 
13%. Medewerkers die vertrekken wordt gevraagd een 
exit-enquête in te vullen. We zien hier geen grote verschillen 
ten opzichte van voorgaande jaren. 
De redenen van vertrek variëren sterk. Door de verandering 
van de privésituatie (verhuizing, huwelijk, kind), behoefte 
aan andersoortig werk, soms verstoorde arbeidsrelaties of 
de kans om elders promotie te maken zijn redenen waarom 
mensen bij Adullam vertrekken. Aandachtspunt is de groep 
medewerkers die binnen twee jaar vertrekt. In de toekomst 
willen we nog meer aandacht besteden aan een goede 
selectie en een passend inwerkprogramma om zo een nog 
betere match te krijgen en nieuwe medewerkers meer te 
binden. 

Hoe hebben oud-medewerkers Adullam gewaardeerd? Op 
basis van een respons van 65% zien we een aantal positieve 
ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren. De belo-
ning blijft overwegend voldoende tot goed scoren (88%). 
Ook het ervaren van regelruimte (+ 8% t.o.v. jaar eerder), 
teamgeest (+ 11%) en werkdruk (+28%) scoort overwegend 
positief. Het gaat bij het thema werkdruk om een positieve 
beleving, dus de groei moet als positief worden geduid. 

We zien een kleine verbetering bij de leiderschapsstijl en het 
ervaren van de promotiemogelijkheden. Hoewel het afge-
lopen jaar een bijzonder jaar is qua coronapandemie, zijn er 
vanuit deze enquête wel een aantal waardevolle ontwikke-
lingen zichtbaar die we zeker willen vasthouden.

Scholing in coronatijd | Een dilemma
De coronamaatregelen hebben een grote impact op de 
scholing van medewerkers. Er is gezocht naar mogelijkhe-
den om alleen in teamverband trainingen aan te bieden 
om op deze wijze ‘kruisbesmettingen’ te voorkomen, ook is 
gedacht aan kleinere groepjes en het aanbieden van online 
training. Veel cursussen hebben echter geen doorgang 
gekregen. Denk hierbij aan herhalingstraining van BHV en 
ASBM. Met name de scholing op weerbaarheid, waarbij 
fysiek contact onvermijdelijk is, zorgde voor een behoorlijk 
dilemma. Teams riepen steeds meer om ondersteuning en 
scholing hiervan, terwijl de maatregelen strenger werden 
en de besmettingsrisico’s toenamen. Overwogen is of bui-

tentrainingen konden worden aangeboden. Uiteindelijk is 
er gekozen om te werken met sneltesten voorafgaand aan 
de trainingen, waarbij tijdens de trainingen zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van mondkapjes. Ook is er een lucht-
reiniger ingezet. Een zoektocht die uiteindelijk in de praktijk 
toepasbaar is. Echter niet voor elke scholing is een passende 
oplossing gevonden, en ook laten de online trainingen hun 
beperkingen zien.

 2.3 Samen en duurzaam 

Webshop 
Er zijn plannen voor de ontwikkeling van een eigen 
webshop, zodat we op deze manier producten die door 
onze cliënten worden gemaakt kunnen presenteren en 
verkopen. Een mooie manier om met onze eigen ‘Adullam-
producten’ een duurzame klantrelatie op te bouwen met 
de samenleving. Een projectgroep is volop bezig met de 
realisatie van deze plannen. In 2021 hoopt deze webshop 
operationeel te zijn.

Redenen van vertrek oud-medewerkers

Redenen voor vertrek aantal medewerkers

Einde vakantieovereenkomst 3

Andere baan medewerker 23

(Vervroegd) pensioen 1

Privé redenen, ook zorgen voor het gezin 20

Functioneren 3

Overige redenen 8

Hoe waarderen oud medewerkers Adullam?

Thema’s 2020 2019 2018

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

Beloning 88% 12%  88% 13%  80% 20%

Uitdaging 67% 33%  67% 33%  73% 28%

Regelruimte 80% 20%  72% 28%  92% 8%

Teamgeest 85% 15%  74% 26%  89% 11%

Werkdruk 76% 24%  48% 52%  67% 33%

Professionaliteit 90% 10%  91% 9%  93% 8%

Begeleiding leidinggevende (coach) 76% 24%  71% 29%  82% 18%

Promotiemogelijkheden 88% 13%  84% 16%  86% 14%
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Zorgtechnologie
In maart 2020 is voor managers en orthopedagogen een 
inspiratiedag gehouden om het onderwerp ‘zorgtechnolgie’ te 
agenderen, de visie uit te werken en het ontwikkelverlangen 
van medewerkers en teamleiders te stimuleren. Op basis van 
deze inspirerende dag kunnen zij hun teamleiders en mede-
werkers bevragen en het ontwikkelverlangen gaan stimuleren.

Corona heeft ook op dit thema enig roet in de voortgang 
geworpen. Eind 2020 is er echter weer met nieuw elan door 
een ‘denktankje’ een vervolg gegeven aan dit opgestarte 
initiatief. Het resultaat is een doordachte uitwerking van de 
visie naar een plan van aanpak. Kenmerkend van deze aan-

pak blijft het oorspronkelijk benoemde pad van het lokaal 
aanwakkeren van ontwikkelverlangen. Centraal zal door een 
zogenaamd ‘INNO-team’ en het ‘INNO-loket’ diverse ideeën 
en initiatieven worden aangejaagd en met technische steun, 
middelen en extra budgetten worden gefaciliteerd. De 
winst van succes van deze aanpak ligt echter vooral in lokale 
oplossingen binnen teams, samen met ouders en cliënten. 
Komend jaar krijgt dit plan verder gestalte. 

Cliëntportaal
In 2020 waren er grote plannen voor een verdere uitrol van 
het cliëntportaal. De corona is hier echter een ‘spelbreker’ 
geweest. Uiteindelijk is het gelukt om op Maasheim de 
implementatie grotendeels uit te voeren. Voor het komende 
jaar staan de overige locaties op de planning, met een uit-
loop naar het voorjaar van 2022. Hoewel het soms spannend 
is voor zowel cliënten als begeleiders om rapportages open 
met elkaar te delen zijn er vele mooie voorbeelden (zie ook 
elders in het rapport).

Vrijwilligers
Adullam heeft een groot korps vrijwilligers om zich heen. 
Mensen die op locatie hulp verlenen, bijvoorbeeld tuinon-
derhoud, strijkwerk, schoonmaakwerkzaamheden of juist iets 
samen met de cliënt. Denk hierbij aan iemand in bad doen, 
samen wandelen of naar de kerk gaan of gewoon gezellig 
een spelletje met de bewoners doen. Ook heeft Adullam 
veel vervoersvrijwilligers die de thuiswonende deelnemers 
van de dagactiviteiten dagelijks ophalen en wegbrengen. 
Dit jaar konden veel vrijwilligers niet op locatie komen. Een 
lastige periode. Soms kwamen ze spontaan even op ‘raam-
bezoek’, brachten iets lekkers mee voor bewoners of zongen 
samen een mooi lied.

De ambitie was dat we in 2020 het vrijwilligersbeleid 
opnieuw zouden bezien, echter dit is blijven liggen doordat 
de coronapandemie veel extra werk met zich mee bracht. 
De plannen liggen er om in 2021 vanuit een vernieuwde 
visie op vrijwilligers te gaan werken aan een beleid dat bij-
draagt aan binden en boeien van vrijwilligers. 

 2.4 Maatwerk vanuit zeggenschap 

Zeggenschap & privacy
De nieuwe AVG-wetgeving vereist een zorgvuldige 
omgang met het delen van privacygevoelige informatie. 
De bestaande toestemmingsformulieren zijn hiervoor aan-
gepast. Een belangrijk aandachtspunt voor Adullam is de 
ondertekening, voorheen was het heel gebruikelijk dat wet-
telijke vertegenwoordigers dit deden. Er wordt nu zorgvuldig 
rekening gehouden met de wilsbekwaamheid van de cliënt 
om op deze wijze de zeggenschap en de verantwoordelijk-
heid van de cliënt goed te waarborgen. Jaarlijks worden de 
toestemmingsformulieren bij de bespreking van het onder-
steuningsplan doorgenomen op actualiteit.

Infor-
meren

ECD 
scholing

Scholing 
aandachts-

functio-
naris

BOPZ 
raad 1

Scholing
leiding-

gevende/
ortho-

pedagoog

Werkwijzer
documenten

Vormgeven
steun-
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Scholing 
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Implementatie WZD 
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Wet zorg en dwang
De invoering van de Wet zorg en dwang heeft in 2020 een 
begin gekregen. Corona heeft bij de start wel tot vertragin-
gen geleid, maar gaandeweg zijn er goede stappen gezet. 
De instellingen, die al veel ervaringen hebben met het 
omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen onder de 
voormalige wet BOPZ, hebben zich vooral gericht op het 
inrichten van het organisatorische proces, waarin alle ver-
antwoordelijke rollen een eigen plaats zijn gaan innemen. 
Voor de voorzieningen in de sector Wonen, leren en werken 
(WLW) is 2020 vooral een bewustwordingsproces geweest, 
waarin de teams aan de hand van de voorschriften van de 
Wzd opnieuw gereflecteerd hebben in hoeverre en in welke 
gevallen er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg. Vervolgens 
is in navolging van de instellingen het proces ingericht, 
waarin multidisciplinair wordt samengewerkt. Het niet van 
toepassing zijn van de Wzd in het onderwijs is wel een bot-
tleneck gebleken voor het onderdeel zorgondersteuning in 
de klas, waar medewerkers van het Kinderdagcentrum (KDC) 
samenwerken met het speciaal onderwijs. Hier zijn eenzij-
dige stappen gezet om inzake eventuele onvermijdelijke 
dwang in de begeleiding toch tot een vorm van overleg en 
vastlegging te komen met de leerling en zijn of haar ouders. 
In de zorg en begeleiding van kinderen kwam overigens ook 
het aandachtspunt boven drijven wat nu normaal pedago-

gisch begrenzen is bij opgroeiende kinderen en wanneer er 
toch sprake is van bewust verzet tegen zorgmaatregelen. Dit 
onderscheid beter (her)kennen is een leerproces wat door-
loopt in 2021.
In de gehele organisatie is het onderkennen van mogelijke 
dwang in de zorg zonder instemming van de cliënt, meer 
een thema geworden en is het leerproces gaande om vooral 
te focussen op het wegnemen van onderliggende oorzaken 
van een eventuele vorm van dwang. 
In het nieuwe jaar zal vooral de rol van de zogenaamde 
‘externe deskundige’ meer een plaats gaan krijgen. Ook 
zullen we als organisatie reflecteren in hoeverre we met de 
invoering van de Wzd geslaagd zijn tot meer vrijwillige keu-
zes in de zorg; waar zitten nog de dilemma’s en de hobbels?
Meer informatie over de WZD in 2020 kunt u vinden in de 
bijlage achter dit rapport.

Wilsbekwaamheid
Het thema ‘wilsbekwaamheid’ hangt sterk samen met 
de invoering van de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en 
dwang vraagt van onze begeleiders de bewustwording of 
de zorg op vrijwillige basis berust, of verleent wordt met 
verzet van cliënten. In het geval van verzet, moet de bege-
leider zich afvragen of de cliënt een goede inschatting kan 
maken van zijn eigen situatie, dus beslisvaardig is. 

Dankzij deze wet is de begeleider zich er steeds meer van 
bewust, dat er vanuit het verleden middelen of pedago-
gische interventies zijn ingezet, zonder dat was nage-
dacht over de beslisvaardigheid van de cliënt. De Wzd 
vormt zodoende een katalysator voor het denken over 
wilsbekwaamheid. 

Het nadenken over wilsbekwaamheid is opgepakt vanuit 
twee kanten, zowel vanuit de organisatie als vanaf de werk-
vloer. De organisatie stelde bij ontwikkelingen vanuit de 
overheid (bijvoorbeeld vaccinatie) procesdocumenten op, 
waarbij het toetsen van de wilsbekwaamheid een onder-
deel vormt. In het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) is een 
‘tegel’ aangemaakt om wilsbekwaamheid te kunnen regis-
treren, op het gebied van cliëntportaal, onvrijwillige zorg en 
ontwikkelingen als vaccinatie of orgaandonatie. Verder is er 
meer oog voor communicatie met de cliënt zelf, in plaats 
van over de cliënt alleen. Waar voorheen de wettelijk ver-
tegenwoordiger de eerste (en meestal de enige) geadres-
seerde was, krijgt de cliënt nu ook een brief bij belangrijke 
ontwikkelingen. 

Aantal cliënten in zorg bij Adullam

Aantal cliënten op 31-12 522

 Instroom 2020 34

 Uitstroom 2020 28

Beddencapaciteit 237

Zorgdomein

 WLZ 307

 Jeugdwet 36

 PGB (WLZ) 178

 WMO 1

ZZP-verdeling van cliënten

Zorgprofiel Wonen Dagbesteding Logeren Zorgondersteuning

1-4 VG 66 160 52 4

5-6 VG 61 142 50 6

7 VG 52 58 7 0

8 VG 26 42 12 1

JW / WMO 0 37 4 21

Totaal* 205 439 125 32

*een cliënt kan meer dan 1 zorgvorm afnemen, dus totaaltelling komt niet overeen met cliënt aantallen.



- 14 -

Vanaf de werkvloer is een denkproces ontstaan rondom 
bredere thema’s, die voorheen als vanzelfsprekend werden 
beschouwd. Zo ontstond op de woonlocatie Beekheim, bij-
voorbeeld de vraag over het stemmen: “Hoe zit het eigenlijk 
met wilsbekwaamheid als het gaat over stemmen? Is een 
cliënt beslisvaardig in het stemhokje? Moet een cliënt zelf 
een handtekening zetten als hij zijn wettelijk vertegenwoor-
diger wil machtigen? Is een wettelijk vertegenwoordiger 
automatisch degene die gaat stemmen?” 

Op het gebied van visievorming en concrete invulling is er 
veel gebeurd in het afgelopen jaar. Een ontwikkelmogelijk-
heid voor de toekomst is het verder doordenken van het 
proces van wilsbekwaamheidstoetsing. In welke situaties 
moet de wilsbekwaamheid worden getoetst? Hoe blijven 
alle betrokkenen uitgaan van het principe ‘wilsbekwaam, 
tenzij’? Hoe is de taak- en rolverdeling bij het organiseren, 
invoeren en evalueren van toetsingsgesprekken? Speciale 
aandacht verdient het meenemen van familie en wettelijk 
vertegenwoordigers in dit denkproces. 

Zorgondersteuning
Zorgondersteuning in de klas is een wat afwijkend zorgaan-
bod voor Adullam. Tegelijk van wezenlijke betekenis, immers 
op termijn zijn het kinderen die doorstromen naar dagac-
tiviteitencentra ’s en mogelijk komen wonen bij Adullam. 
Er is een projectplan voor de doorontwikkeling van de 
zorgondersteuning opgesteld. Verder is er een uitbreiding 
naar ambulante zorgondersteuning gekomen. Deze zorgon-
dersteuning wordt nu gegeven op het Praktijkonderwijs van 
het Van Lodenstein College in Ede. Mogelijk dat op termijn 
dit buitenschoolse aanbod wordt uitgebreid en er een apart 
team wordt gevormd van ambulante zorgondersteuners.

KDC
Planmatig en doelgericht werken aan de ontwikkeling van 
de kinderen, daar ligt de focus bij de doorontwikkeling 
van het KDC. De KDC-teams ontvangen scholing over de 
Plancius-leerlijnen. Deze leerlijnen bieden doelen in een 
doorlopende ontwikkel- en leerlijn. Deze leerlijnen sluiten 

aan op de leerlijnen die worden gebruikt op de scholen 
voor speciaal basisonderwijs, waar verschillende kinderen 
naar doorstromen. In 2021 stellen de eerstverantwoordelijke 
begeleiders voor alle kinderen doelen op vanuit de Plancius 
leerlijnen. Ook ouders en behandelaars zijn hierover geïn-
formeerd. Er wordt multidisciplinair aan de doelen gewerkt, 
waarbij ook behandelaars zijn betrokken. 

Zorgproces
Een uitgewerkt zorgproces, van intake tot en met een even-
tueel vertrek van de cliënt, waarin helder is wie welke verant-
woordelijkheden heeft, draagt bij aan het beoefenen van het 
vakmanschap door onze begeleider. Het vernieuwde proces 
is met waardering ontvangen. Een goed inwerkprogramma 
ondersteunt de medewerker en de implementatie. Tijdens het 
optimalisatieproces zijn zwakke schakels en het gemis van 
sturingsinformatie in het huidige ECD naar voren gekomen. 
Deze zijn vertaald naar eisen voor een nieuw ECD. Oriëntatie 
op een nieuw ECD krijgt in 2021 z’n beslag, mede onder 
invloed van het beëindigen van de verdere ontwikkeling door 
de huidige leverancier en het doen van het aanbod om over 
te stappen naar het meer doorontwikkelde ECD-product van 

hun fusiepartner. Het nieuwe ECD dient dan ook vooral uit te 
blinken in het praktisch ondersteunen van de zorgprofessio-
nals in zijn dagelijks werk en ook in het overzichtelijk kunnen 
monitoren van het verloop van het zorgproces.

Leren van incidenten
Het aantal gemelde incidenten is in 2020 lager dan in 
2019. Tegelijk zien we wel een vergelijkbaar verloop met 
het voorgaande jaar. De coronamaatregelen hebben een 
tweetal bijeffecten. Enerzijds zien we een vermindering van 
bereidheid tot melden. Medewerkers werken onder hoge 
druk en focussen zich op de dagelijkse handelingen. Het 
melden van incidenten komt hiermee onder druk. Daarnaast 
merken we dat de genomen maatregelen ook zorgen voor 
minder gedragsincidenten. Ondanks dat sommige cliën-
ten het zwaar hebben door de beperkende maatregelen, 
geeft het ook meer structuur en houvast. Daarmee is deels 
verklaarbaar dat het aantal meldingen lager is. Op de teams 
waar corona heerst wordt een grotere alertheid op veilig-
heid ervaren. Er is een grote zorgvuldigheid om infectie te 
voorkomen, collega’s lijken elkaar hier ook meer op te wijzen. 
De noodzaak om veilig en zorgvuldig te werken lijkt in het 
afgelopen jaar te zijn versterkt. Anderzijds moet ook erkend 
worden dat de opgebouwde structuur van lokale commis-
sies Kwaliteit en Veiligheid, die ook ingezet kunnen worden 

Zorgveiligheid

Kleur 
meldingen:

Procent

Aantal

Procent

Aantal

Procent

Aantal

Procent

Aantal

2018-P1 30% 333 61% 683 8% 87 2% 21

2018-P2 27% 264 59% 581 13% 125 2% 22

2018-P3 26% 248 59% 562 13% 126 1% 12

2019-P1 27% 229 60% 512 12% 103 1% 10

2019-P2 29% 223 59% 453 11% 81 1% 9

2019-P3 30% 253 59% 487 10% 80 1% 11

2020-P1 27% 173 62% 397 10% 66 0% 2

2020-P2 23% 154 64% 420 13% 83 0% 1

2020-P3 28% 161 62% 360 10% 61 0% 1
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om aanvullend onderzoek te doen wat is verwaterd. Dit is 
ook een onderwerp dat in de teamreflectie naar voren is 
gekomen en waarvoor teamdoelen zijn geformuleerd.

Expertiseontwikkeling
Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van eigen 
expertisecentrum – samen met een collega zorgorganisatie. 
De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat er 
(nog) te veel drempels zijn om dit van de grond te krijgen. 
De vraag blijft wel bestaan hoe Adullam binnen haar eigen 
organisatie expertise kan ontwikkelen, in het bijzonder rond 
de ASBM-visie en behandeling. 

Bouwprojecten 
In het afgelopen jaar is het nieuwe woongebouw op 
Kroonheim te Uddel door de bewoners betrokken. Na een 
jarenlange voorbereiding, waar diverse keren de bouw werd 
uitgesteld is het uiteindelijk zover. Een prachtig gebouw, 
waarin ook ruimte is voor een logeergroep. Het nieuwe 
woongebouw is zo ingericht dat het beter aansluit bij de 
behoeften van nieuwe en huidige cliënten, om hen zoveel 
mogelijk het ‘gewone leven’ te laten ervaren. “De bouw van 
dit nieuwe woongebouw is bijzonder voorspoedig verlo-
pen”, aldus Johan Riezebos, manager van de instelling. “De 
bewoners hebben elke stap in dit proces kunnen volgen, 
wat maakt dat zij kunnen wennen aan het nieuwe gebouw. 
Eindelijk is het dan zover.” Het nieuwe woongebouw biedt 
plaats voor zes woongroepen. Nieuw is de logeergroep, 
die plaats biedt voor acht logés, en waar nog ruimte is voor 
nieuwe logés. Ook het werkgebouw, bestaande uit vier 

groepen, een werkplaats en een atelier met winkel, is in 2020 
opgeleverd. Het terrein op Kroonheim wordt ingericht zodat 
het optimaal bijdraagt aan een goede en veilige omge-
ving voor onze cliënten (healing-environment) waar onder 
andere ruimte is voor ontspanning, recreatie en spelen. 

Eind 2020 is het nieuwe gebouw van de woonloca-
tie Streekheim in Staphorst opgeleverd. Bewoners van 
Lindenheim, Schoonsterheim en een aantal nieuwe 
bewoners zijn begin maart 2021 naar dit nieuwe gebouw 
verhuisd.

Adullam heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een 
goede, veilige en eigentijdse huisvesting voor haar bewo-
ners en deelnemers. Er liggen onder andere nog plannen 
voor nieuwbouw in Alblasserdam. 
 
 2.5 Uitkomsten op hoofdlijnen 

De puzzels:
• Vakmanschap: vitale teams waarin voldoende deskundig-

heid aanwezig is;
• Voldoende personeel ten behoeve van de intensieve 

gedragsgroepen;
• Inrichting van medezeggenschap en inspraak op locatie;
• Wet zorg en dwang: beschikbaarheid van externe 

deskundige;
• Voorbehouden en risicovolle handelingen: beschikbaar-

heid ‘BIG–supervisor’;
• Aanwas studenten Gilde-leren: werven en verbinden.

De parels:
• VIC-Workhomes: een positieve ontwikkeling waarvoor de 

basis is gelegd;
• Van taak- naar resultaatgericht werken;
• Gemotiveerde teams die in coronatijd elkaar weten te 

steunen;
• Werken vanuit gedeelde waarden: doorontwikkeling 

ASBM-waarden;
• Nieuwbouwprojecten Kroonheim en Streekheim.

“De commissie kwaliteit en veiligheid heeft op 
mijn verzoek enkele onderzoeken gedaan naar 
situaties op woon- en/of werkgroepen. Het helpt 
mij, alsmede de teamleider, om gericht te interve-
niëren als dat nodig is. 

Een praktijkvoorbeeld: op één van de woongroe-
pen werden regelmatig bovengemiddeld veel 
medicijnfouten gemaakt. Ik heb in samenspraak 
met de behandeldriehoek de commissie opdracht 
gegeven om dit te onderzoeken. Er bleek iets 
mis te zijn met de cultuur rondom medicijnen 
toedienen. 

De commissie heeft aanbevelingen ter verbete-
ring gedaan, o.a. bewustwording vergroten door 
op vaste tijdstippen medicatie uit te geven, dit 
door één persoon te laten doen met een hesje 
aan (niet storen!), maar ook het gesprek aan te 
gaan over gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap.” 

Johan Riezebos, 
Locatiemanager Kroonheim

Manager Kroonheim 
vertelt…

Reactie van medewerker

“Het proces rond de Wet zorg en dwang 
vraagt veel van ons als EVB-er. Veel 
registratie en overleg wordt vereist” 
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“Het gewone leven; heel belangrijk voor onze cliënten 
en voor de visie waaruit we werken. Maar het gewone, 
wat eens zo gewoon was, werd ruw verstoord. Eerst nog 
verhalen over China en mondkapjes. Dat werd anders 
toen wij onze dagbesteding voor externe cliënten, in 
lijn met de basisscholen, sloten. De angst die er in de 
samenleving was, ging ons niet voorbij. 

Tegelijkertijd wisten we echt nog niet welke maatre-
gelen passend waren om te nemen. We hadden nog 
veel fysiek contact en hielden geen afstand onderling. 
Voor externe cliënten ging het gewone leven hiermee 
behoorlijk op z’n kop. Van de ene op de andere dag was 
er geen dagbesteding meer en ook de logeergroepen 
werden gesloten. Een zeer intensieve periode waarbij er 
verschillende moeilijke situaties thuis ontstonden. Met 
name bij de cliënten met een intensieve begeleidings-
behoefte en/of cliënten met een instabiele thuissituatie. 

Ook voor de cliënten die bij ons wonen was het 
gewone leven opeens verleden tijd. Een nieuw normaal 
deed zijn intrede. Nou ja, normaal… Geen bezoek 
ontvangen hebben we nooit normaal gevonden, hoe-
wel het wel wekenlang de dagelijkse praktijk was. We 
gingen over op alternatieven zoals raambezoek en later 
bezoek buiten. Het bleef behelpen. Soms konden cliën-
ten en bezoek elkaar niet verstaan door het raam, dus 
dan pakten we de telefoon erbij. 

Na een paar weken corona in Nederland te hebben, 
kwamen er ook op Maasheim besmettingen. Eerst 
verdenkingen, soms ook loos alarm, maar later ook posi-
tieve testen. Dit was voor cliënten ingrijpend. Bekende 
en onbekende begeleiders gingen hen begeleiden, 
uiteraard allemaal in PBM. Hoewel er in het land schaar-
ste aan PBM was, hebben wij altijd voldoende voorraad 
gehad. Al was het soms op het nippertje. Op een vrij-
dagmiddag kon ik nog tien mondkapjes uit China bij 
de GGD GHOR in Dordrecht ophalen. Daar stonden de 
papieren tasjes voor allerlei zorginstellingen klaar. Zoals 
ik er nu naar kijk was het echt heel provisorisch. Toen 
waren we er heel erg blij mee! 

Voor de externe cliënten hebben we nieuwe groe-
pen op dagbesteding gemaakt (met extra inzet van 
personeel) om onderlinge afstand zoveel mogelijk te 
realiseren. Cliënten van woongroepen werken al een 
jaar in een groep met dezelfde cliënten als waarmee 
ze wonen. Hoewel we het een jaar geleden hebben 
opgezet zonder te beseffen dat dit zó lang kon gaan 
duren, blijkt het in de praktijk werkbaar. Natuurlijk geeft 
het soms wel de nodige frustratie. Je raakt nu eenmaal 
sneller geïrriteerd als je 24 uur dezelfde personen om je 
heen ziet. 

Omdat we te maken hebben met een doelgroep die 
niet in een hokje is te plaatsen, is het belangrijk om 

steeds te kijken naar hoe we de algemene richtlijnen 
kunnen toepassen bij iedere individuele cliënt. Bij 
cliënten met wat hoger niveau gaan we hierover graag 
in gesprek. Bij cliënten met lager niveau, waar het 
gesprek moeilijk gaat, kijken we naar de signalen die 
hij of zij geeft. Zo sluiten we ook in deze tijd, met een 
nieuw en wisselend normaal, bij onze cliënten aan en 
bieden we ze vanuit een onvoorwaardelijke ondersteu-
ningsrelatie de zorg en ondersteuning die zij nodig 
hebben. Zo hebben ze een zinvol en waardevol leven, 
ook in coronatijd”. 

Elrike van Genderen, 
Teamleider Maasheim

Het gewone leven op Maasheim in coronatijd
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Vanaf 2019 is gekozen voor een tweejaarlijkse cliënterva-
ringen meting. Waarbij we jaarlijks de helft van de cliënten 
hiervoor benaderen. Hierdoor hebben we wel elk jaar vol-
doende inzage in de ervaringen van onze cliënten. Echter, 
het jaar 2020 was ook op dit vlak anders dan anders. Er was 
sprake van een dilemma: moeten we nu wel of geen onder-
zoek doen? En wat zou de waarde zijn van de cijfers en de 
verhalen, waar de ene cliëntgroep in quarantaine zit, een 
andere cliënt geen dagactiviteiten kan doen en een derde 
lijdt onder de corona? Daarbij komt ook nog, dat begeleiders 
onder hoogspanning hun werk verrichtten en dat onder-
steuning bij het onderzoek een ongewenste extra belasting 
zou zijn. We hadden de meting juist in het voorjaar gepland, 
om deze als input te gebruiken voor de teamreflecties. 
Besloten is om de meting niet uit te voeren in 2020, maar in 
2021 van alle cliënten de ervaringen in kaart te brengen. We 
gebruiken hiervoor het instrument Quality Qube. De kracht 
van dit instrument zit in de eenvoud en de betrokkenheid 
van cliënt, vertegenwoordiger en begeleider. 

Naast de beschikbare gegevens van 2019 zijn er aantal een 
gesprekken geweest met bewoners en deelnemers over 
hoe zij de zorg in 2020 hebben ervaren. De verhalen van 
de bewoners uit Beekheim en Streekheim laten zien dat de 
waardering voor de zorg en identiteit onveranderd positief 
blijft, ondanks een moeilijk jaar waarin de bewegingsvrijheid 
onder druk kwam te staan. Net als alle andere Nederlanders 
worstelen ze ook met de beperkende maatregelen.

 3.1 Bijbels en waardengedreven 

Cliënten weten zich veilig en geborgen bij Adullam. Juist de 
identiteit, die zichtbaar wordt in het samen luisteren naar 
de Bijbel en het samen bidden en zingen, geeft onze cliën-
ten een thuisgevoel. Eén van de bewoners van Streekheim 
verwijst hierbij naar het Bijbelgedeelte waar het gaat over 
de spelonk van Adullam, de plaats waar David met zijn 

manschappen een veilig onderkomen had. Ze waren samen 
en God zorgde voor hen. “Omzien naar elkaar”, dat is wat ik 
ervaar zegt de bewoonster. Zo ervaren veel cliënten dat bij 
Adullam. Niet alleen de cliënten maar ook haar vertegen-
woordigers zijn hierover erg positief: het thuisgevoel.

In de coronatijd is het soms niet mogelijk om samen naar 
de kerk te gaan. Dan wordt of samen als groep naar een 
kerkdienst geluisterd, of de bewoner doet dat op zijn of 
haar eigen kamer. In het afgelopen jaar konden de gebrui-
kelijke maandsluitingen op de dagbesteding, verzorgd 
door verschillende predikanten, niet doorgaan. Deelnemers 
op de dagbesteding missen deze momenten, waarin ook 
met elkaar wordt gezongen en nagedacht over de Bijbelse 
boodschap. 

Bewoners vinden het niet altijd fijn wanneer er uitzendkrach-
ten op hun groep werken die de Bijbel niet kennen. Soms 
gebeurt dat omdat er geen personeel te vinden is. Met de 
uitzendkrachten kunnen ze niet zo goed over levensvragen 
doorpraten. Dat zouden ze graag anders zien. Hennie, een 
bewoonster op Streekheim vertelt dat zij het fijn vindt wan-
neer de begeleider uit de Bijbel vertelt. Op de vraag of er 
ook ruimte is om dan vragen te stellen geeft ze wat verlegen 
antwoord: “Dat kan wel, maar zelf doe ik dat niet zo gauw”. 

3.  BOUWSTEEN 2  |  Cliëntervaringen

Cliënten Clientvertegenwoordigers 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

Gemiddelde 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

Gemiddelde Dagbesteding 7,8 8,1 8,4 8,3 7,7 7,6

Uitkomsten onderzoek 2019

In gesprek met Jan, Gerard en Wim over hun ervaringen
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 3.2 Vitaal en geïnspireerd 

Toen de vraag aan Gerard, bewoner van Beekheim, gesteld 
werd, welk cijfer hij zijn begeleiders zou geven moest hij 
even goed nadenken. Het duurde even, maar uiteindelijk 
zei hij, dat ze een welverdiende tien van hem krijgen. Er 
klinkt een grote tevredenheid in door. Maar even later in 
het gesprek komt wel naar voren dat hij en zijn twee andere 
bewoners, Jan en Wim, het wel erg jammer vinden dat er 
steeds begeleiders weggaan. Dat is minder fijn.

Met name in de intensieve gedragsgroepen is het moeilijk 
om vacatures in te vullen. Verschillende teams bestaan 
voor de helft uit uitzendkrachten. Het zijn mensen die zich 
honderd procent inzetten, maar het laat wel zien dat een 
deel van de begeleidingsteams niet vitaal is. Juist op deze 
groepen ervaren bewoners soms onveiligheid. Het steeds 
weer moeten wennen aan een andere begeleider is niet fijn. 
Als we Hennie de vraag stellen of ze tevreden is over haar 
persoonlijk begeleider, vertelt ze, dat ze liever iemand anders 
zou hebben. Ze noemt gelijk een paar namen. Het is niet 
gebruikelijk op Streekheim dat bewoners hun persoonlijke 
begeleider mogen uitkiezen. Maar Jacob en Hillie, twee 
andere bewoners van Streekheim vinden het zo wel prima, 
ze zijn dik tevreden met hun persoonlijke begeleiders. 

 3.3 Samen en duurzaam 

Samen is een belangrijke merkwaarde voor Adullam. 
Bewoners vertellen over hun contacten met de samen-
leving. Hillie, bewoner van Streekheim, vertelt dat ze 

zelfstandig naar de catechi-
satie gaat in Rouveen. Jacob 
gaat regelmatig naar een 
gastgezin op het dorp. Hij 
werkt dagelijks met zijn 
collega’s op de Samenzó, 
de Kinderboerderij in 
Staphorst. Daar zorgt hij 
voor de dieren en het 
onderhoud van de gebou-
wen en het terrein. Helaas 

kunnen er nu geen bezoekers komen. Jacob werkt nog niet 
zo lang bij Adullam, maar hij is erg blij met het werk dat hij 
hier kan doen. Jacob heeft twee gouden handen waarmee 
hij van alles kan maken. 

Wim, bewoner van Beekheim, vertelt dat hij werkt bij een 
notenwinkel en bij een imker. Hij heeft hier veel plezier. 
Gerard is werkzaam als hulpconciërge op een school. Hij is 
er erg blij mee. Samen met zijn begeleider is hij daar eerst 
wezen kijken of het iets voor hem zou zijn. Hij werkt er nu 
al geruime tijd met veel plezier. Adullam zoekt actief naar 
mogelijkheden om bewoners ook buiten de eigen dagactivi-
teitencentrum te laten werken. Zo is er ook een groep actief 
bij Staatsbosbeheer en bij een inpakbedrijf. Toch liggen er 
ook nog onbenutte kansen. Het beter benutten van het net-
werk van de cliënt biedt hierin mogelijkheden. 

 3.4 Maatwerk vanuit zeggenschap 

Zeggenschap krijgt steeds meer aandacht. Zo vertellen de 
bewoners van Beekheim dat er regelmatig bewonersverga-
deringen worden gehouden op de groep. Waar er dan over 
gesproken wordt? Wel, pas ging het over een zonnescherm 
dat niet goed werkte, zeker als de zon nu weer vaker schijnt 
is het wel belangrijk dat hij het goed doet. Of het al ge-
maakt is? Dat moeten we nog even afwachten. Ook wordt 
er samen gesproken over de taakverdeling in de groep. 
Binnenkort komen er twee nieuwe bewoners en dan moet 
weer duidelijk worden wie wat gaat doen. Iedereen mag dan 
aangeven wat zijn of haar voorkeur heeft. De bewoners van 
Beekheim zijn enthousiast over de bewonersvergaderingen. 
Ze kunnen ook zelf punten inbrengen. Jacob, bewoner van 
Streekheim, vertelt dat ze ook mogen meedenken over wat 
er gegeten wordt. Wat de voorkeur van Jacob is? “Patat”, 
klinkt het lachend. 

Hoe betrokken zijn de bewoners bij het opstellen van de 
ondersteuningsplannen? Dat verschilt. Sommige zitten bij 
de bespreking, anderen hebben vooraf een gesprekje met 
de persoonlijk begeleider. Of er goed geluisterd wordt naar 
de wensen van de bewoners? Hillie is tevreden. “Ze luisteren 

goed naar me”, zegt ze. “Ik wil onderwijsassistent worden 
en veel lezen”. Jan is ook tevreden, een tijdje geleden is hij 
verhuisd binnen Beekheim omdat hij meer zorg nodig had. 
“In mijn vorige groep hadden begeleiders te weinig tijd voor 
me, ik kan moeilijk lopen. Nu helpen ze mij de bus in als ik 
naar het werk ga”. Toen er een bewoner weg ging kwam 
mijn begeleider naar mij toe met de vraag of ik daar wilde 
wonen. “Dat wilde ik wel, ik woon daar heel goed”. Zijn stra-
lend gezicht spreekt boekdelen. 

De bewoners van Streekheim vertellen ook over de keuze-
mogelijkheden rond de nieuwe woning. Ze mochten alle-
maal drie voorkeuren opgeven. Daar is goed naar geluisterd. 
Alle drie de bewoners zijn erg blij met hun nieuwe woning. 
Vol trots laten ze de woning zien. De mooie meubels, Jacob 
heeft een deel daarvan zelf gemaakt, de eigen wandversie-
ring en indeling zorgen voor een heel tevreden gevoel. Ze 
ervaren veiligheid en gezelligheid. Of er nog bepaalde wen-
sen zijn? Hennie zou graag willen dat er rekening met haar 
leeftijd wordt gehouden. Ze zou graag een dagje minder 
willen werken. Of dat gaat lukken weet ze nog niet. 

 3.5 Uitkomsten op hoofdlijnen 

De puzzels
• Ondersteunen van onze cliënten (sociale weerbaarheid) 

bij het participeren in de samenleving;
• Stabiliteit van de begeleidersteams waarborgen;
• Het eigen netwerk van de cliënt benutten om meer in en 

met de samenleving te doen;
• Positieve ervaringen van de ‘directe communicatie’ met de 

cliënt verder benutten bij het uitbouwen hiervan.

De parels
• Werken vanuit de ASBM-visie: onvoorwaardelijke 

ondersteuning;
• De mooie woningen: veel nieuwbouw in afgelopen jaren;
• Gewaardeerde begeleiding: 
• Cliënten voelen zich thuis door de invulling van de 

identiteit in het dagelijks programma:
• Doorontwikkeling van het aanbod van de dagactiviteiten.
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Sinds najaar 2020 is er op een aantal woongroepen 
van Maasheim gestart met het openstellen van het 
cliëntportaal voor cliënten en/of hun wettelijk verte-
genwoordiger. Uitgangspunt is dat iedere cliënt recht 
op informatie heeft en daarmee het recht op toegang 
tot het cliëntportaal. Een aantal bewoners kan zelf lezen 
en heeft ook een computer om in te loggen in het 
cliëntportaal. 

Deze ontwikkeling zorgde voor waardevolle gesprek-
ken tussen EVB-ers, teamleider en orthopedagoog, 
maar ook tussen de EVB-er en de cliënt. Het maakte dat 
er gereflecteerd werd op de wijze van rapportage: hoe 
kan er respectvol gerapporteerd worden op het werken 
aan de doelen en de hierbij geboden begeleidingsstijl 
zonder dat moeilijke momenten vermeden worden? 
Hoe blijven we ook in de rapportage zoeken naar de 
onderliggende behoefte achter bepaald probleem- of 
signaalgedrag terwijl dit mogelijk confronterend kan 
zijn voor een cliënt om te lezen?

Ook is er met de cliënt of met diens wettelijk vertegen-
woordiger besproken of en op welke wijze de cliënt 
ondersteuning nodig heeft in het hebben van toegang 
tot het cliëntportaal. 

Eén van de bewoners heeft zelf een computer en leest 
elke dag haar rapportage. Vooraf was het een span-
nende stap, omdat deze bewoner door bepaalde ver-

anderingen of onduidelijkheid veel stress kan ervaren 
en in het verleden depressieve periodes heeft doorge-
maakt. Wanneer ze een periode meer stress ervaart, is 
haar angst voor een depressie groot. We vroegen ons af 
hoe zij het lezen van de rapportage zou gaan ervaren, 
met name op momenten dat ze wat instabieler zou zijn. 
Ze heeft op die momenten behoefte aan een begelei-
der die haar in het hier en nu houdt, haar duidelijkheid 
biedt, maar ook houvast biedt door de accepterende 
houding dat emoties er mogen zijn. Deze ervaring 
hebben we meegenomen naar de manier waarop ze 
ondersteund wordt in het lezen van haar rapportage. 
De begeleiders benoemen richting haar wat ze rap-
porteren. Haar EVB-er bespreekt met regelmaat of ze 
vragen heeft over de rapportage. En de cliënt zelf stelt 
af en toe vragen als ze de rapportage niet begrijpt of 
het anders ziet. 

Na een aantal maanden vindt er een evaluatiegesprek 
plaats tussen de bewoner, haar EVB-er en de orthope-
dagoog. Op de vraag hoe de bewoner het vindt om 
haar rapportage te lezen, antwoordt ze: “leuk!”. Ze vindt 
het leuk om terug te lezen dat ze nieuwe activiteiten 
heeft geprobeerd, hoe ze gewerkt heeft of hoe goed ze 
haar begeleiders kan helpen. Soms vindt ze het moeilijk 
om terug te lezen dat ze boos is geweest omdat iets 
onduidelijk voor haar was. Maar door de uitleg van haar 
begeleiders leert ze dat ‘boos zijn’ eigenlijk ‘het even 
niet snappen’ betekent. Er komt meer gelijkwaardigheid 

in de communicatie, uiteraard afgestemd op wat deze 
bewoner kan en aankan.

Al met al een mooie ontwikkeling die ons geholpen 
heeft om een stap te zetten in het verder aansluiten bij 
de cliëntbehoefte, namelijk het luisteren naar en praten 
met de cliënt in plaats van alleen praten over de cliënt. 

Hanne Snoep, 
orthopedagoog

Luisteren naar de cliënt
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In het kwaliteitsrapport van 2019 schreven we dat we het 
proces teamreflecties hebben geëvalueerd. Twee belangrijke 
leerpunten kwamen hierbij naar voren:
• Het tijdstip van teamreflectie, deze dient zover mogelijk 

naar het einde van het jaar te worden geschoven;
• De koppeling met de kaderbrief dient versterkt te worden, 

zodat speerpunten van teams, locaties en Adullam als 
organisatie één geheel vormen en elkaar versterken. 

Nieuwe aanpak 
Deze leerpunten zijn vertaald in een vernieuwde aanpak. 
Teamreflecties krijgen een prominentere positie in de gehele 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Echter, dat niet alleen, ze moeten 
ook passen binnen de vernieuwde cultuur- en leiderschaps-
strategie. Vandaar is de bestaande PDCA-cirkel verrijkt met 
de zogenaamde IMWR-cirkel (zie afbeelding). Gestuwd van-

uit inspiratie zijn de teams gaan reflecteren. Wat voorheen 
de kaderbrief was - een veelal ‘lijvig’ document - is nu het 
Inspiratiekader op een A4. Kort en krachtig, waarmee teams 
zijn geïnspireerd om een volgende stap te zetten. Tegelijk is 
er een geheel nieuw model ontwikkeld voor de uitvoering 
van de teamreflectie. Voorheen gekoppeld aan thema’s, zoals 
veilige zorg, relatie begeleider en cliënt en samenwerking 
met verwanten, nu verbonden aan de vier jaarprogramma’s 
van Adullam. Deze keuze zorgt voor verbinding van de stra-
tegische visie met het dagelijks werk. Elk van de vier jaarpro-
gramma’s is voorzien van circa vijf vaste reflectievragen, die 
aangevuld kunnen worden door het team. 
De opbrengst van de teamreflectie is vertaald naar een 
Teamontwikkelplan (TOP). Elk team heeft een eigen 
Teamontwikkelplan, waarin staat wat ze willen vasthouden, 
wat beter zou moeten en wat de concrete doelen voor 
2021 zijn. Ook hier weer een compact en overzichtelijk plan. 
Uitgangspunt is dat per jaarprogramma niet meer dan twee 
teamdoelen zijn geformuleerd. 

Elk team, elke locatie en de organisatie als geheel, hebben 
een eigen ontwikkelplan op één A4, waarin de vier jaar-
programma’s leidend zijn. Deze opzet zorgt voor focus en 
verbinding binnen de organisatie. Inmiddels worden ook 
agenda’s van het teamoverleg afgestemd op deze vier jaar-
programma’s. Natuurlijk gaan we in de komende jaar het 
resultaat weer evalueren. 

Procesondersteuning 
Ter ondersteuning van het reflectieproces zijn er een vijftal 
procesbegeleiders beschikbaar gesteld om de teams tijdens 
hun reflectie te ondersteunen. In de praktijk hebben slechts 
een beperkt aantal teams hier gebruik van gemaakt, omdat 
dit te laat werd georganiseerd. Een leerpunt voor komend 
jaar. Wel blijkt dat het voor veel teams een meerwaarde is, 
wanneer een procesbegeleider aanwezig is.

Positieve ervaring 
In het najaar van 2020 is gereflecteerd op de nieuwe werk-
wijze. Alle teamleiders zijn gevraagd naar hun ervaringen. 
Een respons van 50% geeft een goed beeld wat de ervarin-
gen zijn met de vernieuwde werkwijze. Reacties zijn positief 
en laten ook zien dat deze vernieuwde werkwijze bijdraagt 
om gestelde – realistische – doelen ook waar te maken. 

4.  BOUWSTEEN 3  |  Zelfreflectie in zorgteams

Hoe tevreden ben je met het format 
van het teamontwikkelplan (TOP)? 

Zeer tevreden

Tevreden

Matig tevreden

29%

65%

6%

Hoe tevreden ben je over de opbrengst 
van de teamreflectie?

Zeer tevreden

Tevreden

12%

88%
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Want dat is één van de belangrijke leerpunten uit de team-
reflecties: teams erkennen dat de gestelde doelen te weinig 
aandacht hebben gekregen in het afgelopen jaar en daar-
door niet of onvoldoende zijn behaald. 

Natuurlijk zal de praktijk het moeten gaan bewijzen, maar 
teamleiders vertellen hoe ze de opbrengsten uit de teamre-
flecties gaan omzetten naar verbeteringen. ‘Mijn teamleden 
staan achter de plannen, ik maak teamleden (mede)eigenaar 
van de doelen, ik heb de doelen verspreid over het jaar, ik 
bespreek en evalueer de voortgang van het ontwikkelplan 
met mijn team en ook met mijn leidinggevende’. Dergelijke 
uitspraken van teamleiders bieden perspectief en laten ook 
zien dat de opbrengst van de teamreflecties – als het aan 
hen ligt – niet verloren gaan!

Resultaten
Hierna worden de uitkomsten van de teamreflecties per 
jaarprogramma toegelicht. Bij elk programma zijn er enkele 
reflectievragen uitgelicht en in een grafiek weergegeven. 
Het gaat om twee of drie vragen die min of meer de essentie 
raken van het jaarprogramma. De cijfers zijn gebaseerd 
op een steekproef. Gegevens van circa 30% van alle de 
deelnemende teams zijn hiervoor gebruikt. Deze cijfers zijn 
representatief voor het geheel van de organisatie. Wel zien 
we verschillen binnen de teams. Soms is er sprake van een 
homogene score, terwijl soms veel onderling verschil is te 
zien. Hieruit ontstaan soms waardevolle dialogen binnen het 
team. In de toelichtende tekst wordt het tellen verrijkt met 
het vertellen.

 4.1 Bijbels en waardengedreven 

Om Bijbels en waardengedreven zorg te verlenen is het van 
belang dat de Bijbel opengaat op de voorzieningen en dat 
er ook open met elkaar gesproken kan worden wat de Bijbel 
ons leert voor het dagelijks leven. Ruim 80% van de mede-
werkers zijn van mening dat dit op orde is in hun team. Wel 
zien we in de teams dat teamleden dit soms verschillend 
beoordelen. Er is ruimte om hierover te praten, maar hoe 
geven we dan invulling hieraan, is dan de vraag. Door de 
hectiek van de dag, het personeelstekort of het bestaande 
dagprogramma, worden niet alle momenten benut om 
met cliënten over de Bijbel te praten – juist als hierover wel 
vragen zijn. Vooral rond etenstijd en het naar bed gaan zijn 
de momenten wanneer dit wel gebeurd. Soms geven team-
leden aan dat ze graag vaker met andere teamleden willen 
spreken over bepaalde vragen die er leven bij cliënten. 
Bijvoorbeeld rond rouwverwerking of bepaald gedrag van 
cliënten dat botst met de Bijbelse normen. Soms wordt hier 
te weinig openheid in ervaren. De hulpmiddelen voor Bijbels 
onderwijs werken ondersteunend vinden veel medewerkers, 
tegelijk zijn er teams die hierin naar meer maatwerk zoeken.

Op de reflectievraag of cliënten voldoende zijn toegerust 
om in de samenleving te participeren, juist ook als ze in 
een omgeving komen waar de Bijbelse waarden minder 
vanzelfsprekend zijn, laten teamleden weten dat hier nog 
groeimogelijkheden zijn. Tegelijk wordt ook gezegd dat de 
ene cliënt meer ondersteuning nodig heeft dan de ander, 
omdat ze meer of minder in een omgeving bewegen waar 
de Bijbelse waarden minder vanzelfsprekend zijn. Ook erken-
nen begeleiders dat ze soms cliënten meer mogen stimule-
ren om te participeren in de samenleving. Er is een team dat 
als teamdoel heeft: de sociale weerbaarheid van de bewoner 
te vergroten. Een ander team wil meer aansluiten bij het 
groepsproces en wil experimenteren met een gezamenlijke 
avondsluiting om zo ook het samen zingen met de bewo-
ners te stimuleren. 

“Als procesbegeleider heb ik teams van twaalf tot 
vierentwintig personen begeleid. Mijn rol was vooral 
die van procesbegeleider om te zorgen dat het 
allemaal goed liep. Ik had hier de handen wel vol 
aan. Met de grootte van deze teams ervaarde ik mijn 
bijdrage als wezenlijk om het proces strak neer te 
zetten en het team tot reflecteren te laten komen. 

Om het team tot reflecteren te laten komen, heb 
ik elk team in groepjes uiteen laten gaan. Juist 
in kleine groepjes komt het gesprek op gang en 
daarbij ook de reflectie. Ze moesten reflecteren op 
drie hoofdpunten: dingen die goed gingen, ont-
wikkelpunten en speerpunten voor komend jaar. 
Na de bespreking in groepjes besprak ieder groepje 
zijn inbreng weer in de grote groep zodat ook daar 
weer het gesprek op gang kwam en men elkaar 
inspireerde. 

De reactie die ik in de evaluatie terugkreeg was 
dat teamleden het fijn vonden om op interactieve 
manier te reflecteren. Ze gaven ook aan het gevoel 
te hebben nu een wezenlijke bijdrage te leveren. 
Een teamlid gaf aan dat ze altijd het idee had dat 
doelen bedacht werden op papier, maar nu het idee 
had dat het vanuit de praktijk ontstond. Teamleiders 
gaven aan zich ondersteund te voelen in dit proces, 
door de rol als procesbegeleider uit te besteden en 
meer tot de inhoud te komen in het reflectieproces 
met de teamleden.” 

Clazina van Klinken, 
trainer ASBM

De procesbegeleider 
vertelt…

Reactie teamleider

“Ik vond de teamreflectie een mooi 
moment om de afgelopen periode 
te evalueren, maar ook om te zien 

waar we als team staan” 
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Gedeelde waarden zijn belangrijk, dat erkennen de teams, 
maar ze herkennen dit ook. Met dezelfde passie en dezelfde 
waarden zetten teamleden hun schouders onder een Bijbels 
en waardengedreven zorgverlening, waar cliënten een thuis-
gevoel ervaren. 

 4.2 Vitaal en geïnspireerd 

De ambitie is om de zorgverlening doelmatig te laten plaats-
vinden, vanuit vitale, gemotiveerde en deskundige teams, 
door inspirerend leiderschap, die mensen met talenten weet 
te waarderen, te binden en te boeien. De vraag is hoe teams 
dit beoordelen?
Een kleine 70% is positief over het leiderschap en ervaart 
veel werkplezier. 30% ziet hier kansen voor verbetering. Als 
belangrijk aandachtspunt wordt de coronaomstandigheden 
genoemd. De teamgeest staat onder druk, er kunnen geen 
‘live-vergaderingen’ worden gehouden en de nabijheid van 
de teamleider of van de manager wordt gemist. Tegelijk 
erkennen teams ook dat coronatijd heel verbindend kan 
werken. Wanneer onder hoge druk – besmettingen, ziekte 
en personeelsschaarste - iedereen alles op alles zet om 
bewoners de beste zorg te geven ervaren teamleden steun 
aan elkaar.

Een belangrijk aandachtspunt zien de teams in het doel-
gericht werken. Verbeterprocessen staan onder druk. 
Teamleden weten te weinig wat de gezamenlijke doelen zijn 
en weten zich daarvoor ook onvoldoende verantwoordelijk. 
Hier kunnen teamleiders een positieve rol in hebben door 
het periodiek terug laten komen op de agenda van het 
werkoverleg, maar vooral ook door talenten van medewer-
kers te benutten. 

Veel teams erkennen dat het ‘elkaar aanspreken’ meer kan 
plaatsvinden. Een positieve feedbackcultuur ondersteunt 
een lerende houding. Vrijwel alle teams hebben hiervoor 
leerdoelen geformuleerd. 
De ASBM-behandelvisie is leidend in het dagelijks werk. Elk 
team erkent dit, hoewel er teams zijn waar dit minder sterk is 
geborgd. Dat komt vooral doordat de dialoog tussen team-
leider, orthopedagoog en team onvoldoende functioneert. 
Soms is deze ‘driehoek’ niet stabiel, evenals de zogenaamde 
klimaatdriehoek waarin de locatiemanager in participeert. 
Werken vanuit visie vraagt dialoog en een blijvende reflectie. 
Juist ook waar teams worstelen met veel personeelswisse-
ling is het moeilijk om de ASBM-visie vast te houden. Dit 
vraagt veel van de ‘overblijvers’. 

 4.3 Samen en duurzaam 

‘Met én in de samenleving ervaren cliënten het christelijke 
gewone leven, door de samenleving te mobiliseren en 
samen duurzame zorg te organiseren’, dit is het jaarpro-
gramma voor het komende jaar. Het is een strategische 
keuze geweest om de zorg in én met de samenleving vorm 
te geven. Allereerst zien we dat terug in de zogenaamde 
zorgdriehoek ‘cliënt - verwant - begeleider’. De vraag is hoe 
dit functioneert? Veel begeleiders zijn hierover tevreden, dat 
zien we ook terug in cliëntervaringsonderzoeken. Toch geeft 
25% van de begeleiders te kennen dat deze zorgdriehoek 
meer aandacht vraagt. De verhouding tussen begeleider en 
verwant werkt soms belemmerend voor een goede zorg-
verlening. Soms vinden begeleiders het lastig om hun pro-
fessionele positie in te nemen of zelfs op te eisen. Dat zorgt 
voor een instabiele driehoek. Verschillende teams hebben 
hiervoor een aanvullend leerdoel geformuleerd, om hier-
over ook met verwanten in gesprek te gaan of aanvullende 
training te volgen. Maar ook om actiever successen te delen 
met ouders en verwanten zodat er gewerkt wordt aan een 
goede, open en duurzame relatie. 

Top

0% 20% 40% 60% 80%

Goed

Matig

Slecht

Bijbels en waardengedreven
twee aspecten uit de teamreflectie

Er is veiligheid in het team om over de Bijbel te praten

ASBM-visie en waarden zijn leidend in ons dagelijks werk

Top

0% 20% 40% 60% 80%

Goed

Matig

Slecht

Vitaal en geïnspireerd
twee aspecten uit de teamreflectie

Ons team is vitaal; kennis en ervaring sluiten aan bij cliëntgroep

Wij werken actief aan verbeterprocessen: 
teamdoelen 2020 worden behaald

Top
(9-10)

0% 20% 40% 60% 80%

Goed
(7-8)

Matig
(5-6)

Slecht
(1-4)

Werkplezier en leiderschap
twee aspecten uit de teamreflectie

Het coachen vam de leidinggevende draagt bij aan de ontwikkeling 
van mij, als medewerker

Wij ervaren voldoende werkplezier omdat de randvoorwaarden 
en de waardering op orde zijn
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Er zijn mooie voorbeelden waarin de zorg in én met de 
samenleving plaatsvindt. Veel cliënten participeren in de 
kerkelijke gemeente of hebben bijvoorbeeld een gastgezin. 
Ook zijn er die bijvoorbeeld één of meerdere dagen werken 
buiten de eigen locatie. Bijvoorbeeld bij een imker of op 
een school als hulpconciërge. Maar ook werkzaamheden 
in de natuur, bij Staatsbosbeheer of het werken bij een 
inpakbedrijf. Toch erkennen teams dat ze nog meer met de 
samenleving in verbinding kunnen staan. Er zijn teams die 
kansen zien door het sociale netwerk van de cliënt beter in 
kaart te brengen of om vrijwilligers hiervoor te benutten. Wel 
erkennen teams ook dat ze bij het stellen van doelen keuzes 
moeten maken. De coronaomstandigheden brengen teams 
hierbij soms in een ongemakkelijk dilemma: meer met de 
samenleving of werken aan stabiliteit. 

 4.4 Maatwerk vanuit zeggenschap 

We hebben een ambitieus jaarprogramma op het gebied 
van zeggenschap: ‘Wij bieden passende zorg en maken onze 
beloften waar door te luisteren naar en af te stemmen met, 
onze cliënten; te leren van ervaringen; innovatief te zijn en 
expertise te ontwikkelen’. 

Passende zorg verlenen gaat niet zonder de beschikbaar-
heid en inzet van de juiste expertise. Een multidisciplinaire 
benadering past bij de ASBM-begeleidingsvisie. 80% van de 
begeleiders is positief over de beschikbaarheid en betrok-
kenheid van de verschillende disciplines. Sommige teams 
zien hier nog groeikansen. Zo wordt gezocht naar meer des-
kundigheid op het vlak van palliatieve- of ouderenzorg. 

Steeds meer teams zoeken naar mogelijkheden om de 
zeggenschap en eigen regie van de cliënt te versterken. De 
periodieke herziening van het ondersteuningsplan wordt 
anders ingericht waardoor er eerst een ‘perspectiefgesprek’ 
plaatsvindt en daarna het ondersteuningsplan ter onderteke-
ning wordt voorgelegd. In het verleden ging dit vaak samen 
op, waardoor er minder ruimte was voor de inbreng van de 
cliënt. Begeleiders zijn trots op deze ingevoerde werkwijze.

Meewerkend teamleider op DAC Veldheim

Per november 2019 ben ik aan de slag gegaan als 
meewerkend teamleider op Veldheim. Bij ons is het 
zó geregeld, dat je als teamleider vier dagen op de 
groep staat en één dag op kantoor werkt. Doordat 
we ook op de werkvloer staan, lopen we allemaal 
tegen dezelfde uitdagingen aan. Ik hoef niet te 
bedenken hoe anderen iets moeten doen. Meestal 
hebben collega’s veel meer kennis dan ik; mijn taak 
is om dat de goede kant op te sturen, zodat we met 
elkaar goede zorg en begeleiding kunnen organise-
ren. Uiteindelijk is dát waarom we hier werken!

Veldheim trok mij, vooral gezien de vele mogelijkhe-
den en uitdagingen die er liggen op diverse vlakken. 
Mede daardoor kan ik me 
verder ontwikkelen en dus 
mijn werk steeds beter doen. 
Adullam biedt daarvoor 
ook erg veel mogelijkheden 
qua interne (en externe) 
opleidingen en trainingen. 
Leren en ontwikkelen zijn hier 
werkwoorden. Tijdens onze 
sollicitatie is gekeken of onze 
kwaliteiten aanvullend waren. 
Toen is gebleken dat we mooi 
op elkaar aansluiten. Gelukkig 
niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Het 
werkt goed en we kunnen samen goed werk leveren.

Het activiteitenaanbod is erg divers. Zo is er voor 
bijna iedere zorgvrager wel een passende werk-
groep, waar we zinvol werk (willen) doen. Hartelijk 
welkom om kennis te maken!

Meewerkend teamleider op DAC Veldheim
 
Ook ik ben in november gestart als meewerkend team-
leider op Veldheim. Daarvóór werkte ik al een paar jaar op 
Veldheim: als evb’er stond ik elke dag op de groep. Toen 
de vacature voor teamleider kwam, hoefde ik niet lang na 
te denken of ik dat leuk vond. Ik was wel toe aan nieuwe 
uitdaging. Daarnaast werd ik, door de destijds interim 
leidinggevende, gestimuleerd om te solliciteren. Dat vind 
ik mooi bij Adullam! Er worden veel mogelijkheden aan-
geboden om je verder te ontwikkelen en door te groeien. 
We hebben bijvoorbeeld de Talentvijver: wanneer je op 
termijn wilt groeien naar een leidinggevende functie, word 
je in deze groep toegerust en klaargestoomd om als lei-
dinggevende aan de slag te kunnen gaan. 

Op Veldheim ben ik meewerkend teamleider. Een 
prachtige combinatie van leidinggevende zijn en 
tegelijk dichtbij de praktijk van alle dag staan. Je 
staat letterlijk tussen je collega’s en de zorgvragers. 
Daarmee ben en blijf je toegankelijk voor iedereen. 
Ik kwam van het volledig op de groep werken; dan 
is dit wel een omschakeling. Gelukkig kan ik op 
deze manier gewoon mezelf blijven en hoef ik niet 
‘de leidinggevende op kantoor’ te zijn. Ook als pas 
begonnen teamleider is er veel aandacht voor je 
ontwikkeling. Zo krijg ik elke maand coaching en 
is er een leiderschapsprogramma opgezet. Tijdens 
dat programma ontmoet je ook andere teamlei-

ders, zodat je je ervaringen kunt delen. Daarnaast word je 
daarin toegerust met kennis die nodig is voor deze functie. 

Kortom, ik vind het prachtig om teamleider te zijn. Mijn 
persoonlijke drive is goede zorg te leveren aan onze 
zorgvragers en een fijne werkplek te bieden aan mijn 
collega’s!

Bastiaan 
van Leersum

Dianne 
Blok-Leusink
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Tijdens de begeleiding in stressvolle situaties zien begelei-
ders nog groeimogelijkheden. Meer elkaar ondersteunen en 
reflecteren op het handelen kan de ‘zorg op maat’ positief 
beïnvloeden.

Kritisch kijken naar de groepsprofielen en het herschikken 
hiervan wordt als mogelijkheid gezien voor verbetering. 
Juist bij nieuwbouwsituaties liggen hier weer nieuwe 
mogelijkheden. 

Teams erkennen dat ze openstaan voor klachten en uitingen 
van ongenoegens. En deze ook serieus nemen. Elk team 
heeft hierbij wel zijn eigen voorbeelden. Uit de praktijk blijkt 
ook dat het aantal klachten erg beperkt blijft. Begeleiders 
hechten eraan dat ze luisteren naar hun bewoners.

Waar veel teams ontevreden over zijn is de opbrengst vanuit 
het melden van incidenten. Hoewel er lokaal aandachtfunc-
tionarissen zijn die dit proces ondersteunen, zien veel teams 
hier verbetermogelijkheden. Consequent melden, zorg-
vuldig opvolgen, maar ook actief zoeken naar structurele 
verbeteringen in de zorg. Veel teams hebben hiervoor een 
verbeterdoel geformuleerd. 

 
 4.5 Uitkomsten op hoofdlijnen 

De Puzzels
• Toerusting van de cliënt om te participeren in de samenle-

ving, (uitgaande van hun eigen mogelijkheden);
• Meer rekening houden met de behoefte van de cliënt 

wanneer het gaat over de invulling van zijn of haar 
geloofsleven;

• Actiever reflecteren en het geven van feedback, waardoor 
we leren en ontwikkelen;

• Consequent melden en leren van incidenten;
• Ervaren van veiligheid en geborgenheid binnen de 

groeps(samenstelling) voor cliënten.

De Parels
• De werkzaamheden (activiteiten) van de cliënt zijn afge-

stemd op de behoefte en de mogelijkheden;
• Contacten met de leefomgeving is via verschillende werk-

wijzen goed vormgegeven;
• Wat wij opschrijven in het ondersteuningsplan maken we 

waar; 
• Ervaren van voldoende werkplezier omdat de randvoor-

waarden en de waardering op orde zijn;
• Doorontwikkeling om vanuit visie ons werk in te richten.

Top

0% 20% 40% 60% 80%

Goed

Matig

Slecht

Samen en duurzaam
twee aspecten uit de teamreflectie

Er is een actieve en gezonde driehoek (cliënt - begeleider - verwant)

Onze contacten met de leefomgeving zorgen ervoor dat we de zorg 
mét de samenleving vormgeven

Top

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

Goed

Matig

Slecht

Maatwerk vanuit zeggenschap
twee aspecten uit de teamreflectie

Wij nemen klachten en signalen serieus en leren hiervan

Verschillende disciplines (o.a. ortho, arts, fysio) zijn actief betrokken 
bij de zorgverlening

“Ik vond de teamreflectie een mooi moment om 
de afgelopen periode te evalueren, maar ook om 
te zien waar we als Keizershof staan. We zijn in 
het voorjaar pas gestart als team. Je merkt dat de 
collega’s uit het team behoefte hebben aan een 
evaluatie, een bewust moment waar je samen 
kijkt wat je al bereikt hebt na zo’n eerste periode 
als team. Dat was voor ons belangrijk. Juist ook 
omdat we vaak alleen kijken naar wat nog niet 
zo goed gaat. De teamreflectie – voor ons pas in 
december - zorgde voor een goede onderlinge 
sfeer, het gaf energie: ssamen constateren wat 
al goed gaat en tegelijk doelen stellen voor het 
komende jaar. Het reflectiekader hielp ons goed, 
al zijn sommige vragen minder goed afgestemd 
op logeren. Als teamleider vind ik het waardevol 
te horen hoe de teamleden over bepaalde din-
gen denken. Een bewust moment van reflectie. 
Er zijn mooie dingen uitgekomen waar we samen 
weer aan gaan werken. Teamreflectie is een mooi 
instrument!”

Allette Beens, 
teamleider Kroonheim

Teamleider vertelt…

Reactie van medewerker

“Als team nemen wij 
klachten van onze bewoners 
en hun vertegenwoordigers 

altijd serieus” 
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5.  Uitdagingen voor de toekomst

Programma Ambities 2021

Bijbels en
waardengedreven

Doel: Medewerkers hebben houvast aan de Bijbelse waarden én worden in het dagelijks handelen hierbij ondersteund 

Door: …ons te bezinnen op de Bijbelse waarden en deze te verbinden met ASBM en te verwerken in een identiteitsprofiel met waarden en normen. 
En door de dialoog te voeren over de toepassing hiervan in de praktijk.

Doel: Er is helderheid wat bedoeld wordt met ‘samenleving’ in relatie tot onze identiteitsgebonden zorg 

Door: …oog te hebben én ruimte te bieden voor individuele verschillen en (on)mogelijkheden van participatie, binnen onze Bijbelse kaders (zorg- en 
mensvisie, statuten en identiteitsprofiel).

Vitaal en geïnspireerd Doel: Adullam beschikt over voldoende menskracht en zet deze doelmatig in (rekening houdend met talenten) 

Door: …een integraal HR-beleid, dat eigen personeel, vrijwilligers en tijdelijke krachten aantrekt, benut, bindt en toerust.

Doel: Alle medewerkers weten en werken vanuit hun eigen vakmanschap, aan dezelfde gemeenschappelijke doelen

Door: …inspirerend leiderschap en een éénduidige invulling van de ASBM-driehoeken, waarbij mensen telkens worden meegenomen, betrokken, 
gemotiveerd en gefaciliteerd.

Samen en duurzaam Doel: Cliënten werken (en leven) in én met de samenleving

Door: …vanuit een te ontwikkelen visie, die richtinggevend is voor de inrichting van alle dagactiviteitencentra en daarbij, invulling geeft aan het leven van 
de cliënt in én met de samenleving, aansluitend op de individuele mogelijkheden.

Doel: Adullam is een aantrekkelijke partner in de samenleving om mee te participeren

Door: …samenwerking te zoeken en actief te participeren in (lokale) overlegplatforms / netwerken.

Maatwerk vanuit 
zeggenschap

Doel: Adullam biedt maatwerk vanuit professie

Door: …goed te luisteren naar de cliënt, de driehoek ‘cliënt- begeleider- ouder’ te professionaliseren en te beschikken over een multidisciplinaire 
‘begeleidingsteam’.

Doel: Adullam is een lerende organisatie die zijn zorg blijvend optimaliseert

Door: …te leren van signalen (klachten, incidenten) en zich oriënteert op mogelijkheden van zorginnovatie (technologie).
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6.  BIJLAGE 1  |  Voortgang verbetertrajecten 2020 

  6.1  Bijlage 1  |  Voortgang verbetertrajecten 2020  

Thema Doelstellingen 2020  % 
gerealiseerd

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.

75%

Toerusting cliënten | medewerkers zijn in staat cliënten toe te rusten wanneer cliënten in een externe omgeving actief zijn door coaching, intervisie of training. 75%

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.

60%

Zeggenschap Bezinning rond de communicatie richting de cliënt: Hoe kunnen we dit directer doen en hoe sluit onze communicatie aan bij de cliënt(mogelijkheden)? 75%

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).

85%

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.

70%

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’.

80%

Optimaliseren van het zorgproces| herinrichting van proces, taakverdeling en doorvoering van vereenvoudiging. 100%

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.

90%

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.

90%

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.

80%

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.

80%
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  6.2  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 ervan 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. 
Daarom vinden we het niet zinvol om het probleemgedrag 
de kop in te drukken met protocollen, medicatie, fixatie of 
separatie. Er zal namelijk altijd ander probleemgedrag voor 
in de plaats komen. Je kunt een cliënt die zichzelf slaat wel 
vastbinden, maar dat lost niets op. Hij zal vervolgens bijvoor-
beeld zijn lippen kapotbijten. De ‘hele’ ijsberg, de optelsom 
van onderliggende problematiek en probleemgedrag, slinkt 
pas in een warm orthopedagogisch klimaat. Daarom creëren 
we een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en bieden 
we cliënten kansen en uitdagingen, geven we hen taken, 
verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatieven. 
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Cliënten krijgen zo meer succeservaringen, meer zelfver-
trouwen en ontwikkelen hun competenties. Daardoor 
verdwijnt het probleemgedrag naar de achtergrond. En 
belangrijker nog: de onderliggende problematiek, 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 - cli-
entvertegenwoordiger – begeleider’). De partijen binnen 
deze driehoek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
goede invulling van de zorgverlening. Hierbij heeft elke par-

tij 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(ver-
tegenwoordigers) komt tot uitdrukking in het opstellen en 
bespreken van het ondersteuningsplan en de familiepartici-
patie. De eerstverantwoordelijke begeleider (EVB-er) waar-
borgt de kwaliteit en identiteit van de professionele zorgen 
dienstverlening. De begeleider geeft leiding in de driehoek-
relatie en zorgt voor onderlinge afstemming.

Familieparticipatie
Bij familieparticipatie draait het om het uitgangspunt dat 
cliënten toen ze nog in de thuissituatie woonden, contacten 
onderhielden 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 binnen Adullam. 
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  6.3  Bijlage 3  |  Jaarrapportage Wet zorg en Dwang   

Onze werkwijze
Om een goede analyse te maken van de stand van zaken 
rond de invoering van de Wet zorg en wang (Wzd) heeft 
er een interne audit plaatsgevonden om te onderzoeken 
in hoeverre de implementatie gestalte heeft gekregen. 
Vervolgens heeft er een Wzd-overleg plaatsgevonden, 
waarin diverse disciplines in vertegenwoordigd zijn. Op 
basis van dit overleg is de analyse opgesteld en ter advies 
voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad.

Jaar van implementatie 
Het jaar 2020 heeft zich gericht op het afbouwen van 
onvrijwillige zorg op de voorzieningen waar voorheen vrij-
heidsbeperkende maatregelen volgens de wet Bopz werden 
toegepast, naast de invoering van het stappenplan. In de 
overige voorzieningen is gewerkt aan bewustwording, het 
registreren van vrijheidsbeperkingen waarvan men zich niet 
bewust was en afbouw van onvrijwillige zorg. Tegelijk moet 
hierbij genoemd worden dat 2020 gekenmerkt is door de 
gevolgen van de coronapandemie. Hierdoor is de invoering 
van de Wzd onder druk komen te staan. De gezondheid en 
de bijbehorende beperkende maatregelen voor onze cliën-
ten vroegen alle aandacht.

Waar staan we?
Bij het opstellen van deze analyse is er onvoldoende data 
beschikbaar uit het Elektronische Cliëntendossier (ECD) om 
trends of verschillen t.o.v. andere perioden te duiden. In 
deze eerste analyse richten we ons op de stappen die gezet 
zijn om onvrijwillige zorg op de agenda te plaatsen van de 
medewerkers. Allereerst is gewerkt aan bewustwording, 
inrichting van het ECD en de toerusting van medewerkers. 
Deze stappen hebben geleid tot een aanzet tot afbouwen 
van vrijheidsbeperkende maatregelen op de ‘oude’ Bopz-
locaties. Er zijn zogenaamde ‘Wzd-dagen georganiseerd om 
met betrokkenen kritisch te kijken of onvrijwillige zorg kan 
worden afgebouwd, noodzakelijk is of dat het voorlopig 
moet worden gehandhaafd. Op deze dagen zijn de proces-
stappen van de periodieke evaluatie doorlopen. 

Op de locaties -niet zijnde Bopz-instellingen- is vooral 
aandacht voor het registreren van onvrijwillige zorg. Door 
bewustwording, training en het actief agenderen van het 
thema ‘onvrijwillige zorg’ is hier veel in kaart gebracht. Met 
het in kaart brengen van onvrijwillige zorg is het proces van 
periodieke evaluatie op gang gekomen. Tegelijk zien we dat 
medewerkers zich meer en meer ervan bewust worden dat 
allerlei ‘kleine beperkingen’ eveneens vallen onder onvrij-
willige zorg. Dat bijvoorbeeld deze beperkingen vaak voor 
één of twee cliënten bedoeld zijn, maar veel meer cliënten 
raakt. Denk hierbij aan afsluiten van een keukenkastje in een 
algemene ruimte.

Tijdens een interne audit op dit thema hebben we geconsta-
teerd dat het periodieke overleg steeds beter functioneert. 
Anderzijds is een verbeterslag nodig op registratie en rap-
portage. Ook bleken de verschillende teamrollen en daarbij 
horende verantwoordelijkheden binnen het Wzd-proces 
nog niet overal even goed ingevuld te zijn. Op grond van de 
uitgevoerde audit worden verbetermaatregelen voor 2021 
geformuleerd. 

Ook zien we dat in het proces dat de beschikbaarheid en 
de rol van de arts verbetering vraagt. Met name op de 
locaties waar geen ‘instellingsarts’ beschikbaar is, ervaren 
we een wisselende betrokkenheid van huis/AVG-artsen. 
Ze weten zich soms onvoldoende verantwoordelijk of zijn 
onvoldoende beschikbaar om een bijdrage te leveren in het 
‘beoordelingsproces’. 

Verder zien we dat we terecht komen in de fase van het 
stappenplan waar een externe deskundige is vereist. De 
beschikbaarheid hiervan is geen makkelijke opgave. Nader 
onderzoek is hierin vereist.

Conclusie
Hoewel we over een relatief beperkte hoeveelheid feitenma-
teriaal beschikken om een complete kwantitatieve analyse 
te maken, kan wel gesteld worden dat er steeds zorgvuldiger 
wordt afgewogen of nog langer sprake moet zijn van een 
inperking van (keuze)vrijheid. Naast de beschikbaarheid van 
de arts en de externe deskundige vereist verdere voorlich-
ting en toerusting van medewerkers onze aandacht. 

De Centrale Cliëntenraad
De analyse is met de CCR gedeeld en hebben hierop een 
positief advies uitgebracht. De CCR hecht eraan betrokken 
te blijven bij de ontwikkelingen rond deze wet, omdat het in 
directe zin te maken heeft met de zorg rond de cliënten.



“Dat van de vier 

zieke bewoners (van 

wie Corrie de Bruin 

ernstig) niemand aan 

het coronavirus is 

overleden, is wonderlijk”, 

zegt Janine Kieviet, 

meewerkend teamleider 

van de quarantainegroep 

op Maasheim. “Wat dat 

betreft is de afgelopen 

periode in meerdere 

opzichten speciaal 

geweest. En nog steeds. 

De contacten met de 

families waren echt 

bijzonder.”

Tekst: Anne Rebel-Lodder, foto’s: divers

    “Niemand wist dat ik er  doorheen zat. Toen speelden 
bewoners: ‘Maar de HEER’  zal uitkomst geven’”

Liesbeth van Os, zus van Corrie de 
Bruin, beaamt dat volmondig: “Op 
het moment dat het kritiek werd met 
Corrie, en mijn moeder, broer, zussen 
en ik buiten stonden om afscheid van 
onze zus te nemen, heb ik me sterk 
verbonden gevoeld met de begelei-
ders. Toen ik woonbegeleider Jannie 
Spaans naar buiten zag komen met 
dat pak aan, dacht ik: ‘Zij lopen ook 

allemaal risico. Je moet er maar vóór 
staan.’ Nou, dat stonden ze. Ze gingen 
vol goede moed door en ze deden zó 
hun best om te zorgen dat het goed 
kwam met Cor. Petje af.”
Ze vervolgt: “Ik kon de begeleiders 
altijd bellen en we appten veel. Ik 
heb de betrokkenheid van Nel en 
Janine duidelijk gezien. Dat heeft ons 
dichter bij elkaar gebracht.”

Nel en Janine

4

Andere zorg
Janine: “Wat de quarantainetijd ook 
onvergetelijk maakt, is dat de zorg zo 
anders was. Het groepsgebeuren ont-
brak compleet. Elke positief geteste 
bewoner en bewoner met symp-
tomen ontving kamerverzorging. 
Dingen die we normaliter in de groep 
doen, zoals de dagopening, het eten 
en het lezen uit de Bijbel, deden we 
nu bij elke bewoner afzonderlijk. Zo 
probeerden we toch, ondanks de 
zware zorgtaak die we hadden, het 
Woord aan het hart van onze bewo-
ners te blijven leggen.”

Zinvolle bezigheid 
Janine vervolgt: “In de corona-
tijd kwam het zoeken naar zinvolle 

dagbesteding, wat centraal staat 
binnen ons ASBM-model [Adullam-
Schutse-BegeleidingsModel, red.], 
ook in een ander daglicht te staan. 
Zoveel mogelijk probeerden we acti-
viteiten te zoeken op de kamers van 
de bewoners. Met name degenen die 
niet heel ziek waren, hadden zeker 
wel behoefte aan afleiding. In combi-
natie met alles wat we met de bewo-
ners individueel deden in plaats van 
in de groep, was dat echt een zware 
taak. Maar deze intensieve zorg heeft 
ons als team wel dichter bij elkaar 
gebracht.”

“Zwaar was het inderdaad”, vindt 
Nel de zes weken waarin zij als 

V“Van vier zieke 

bewoners overleed 

niemand. 

Een wonder” 

Janine Kieviet

Hoe gaat het nu bij... Maasheim

    “Niemand wist dat ik er  doorheen zat. Toen speelden 
bewoners: ‘Maar de HEER’  zal uitkomst geven’”
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woonbegeleider coronapatiënten 
verzorgde op de quarantainegroep 
Havenkade. De 61-jarige vrouw was 
echter geen seconde bang dat zij ook 
besmet zou raken (ze werd ook niet 
ziek). “Je zit in zó’n flow om voor de 
zieken te zorgen, dat je er simpelweg 
niet aan denkt.”

Handen en voeten tekort
Nel vertelt: “Toen voor Corries leven 
gevreesd werd, durfde ik haar geen 
kwartier alleen te laten, terwijl mijn 
aandacht ook nodig was bij twee 
andere zorgvragers die ziek waren. 
Ik kwam handen en voeten te kort. 
Corrie zelf onderging alles. Ik was er 
zo mee bezet, dat ik ook thuis aan 
niets anders meer kon denken.”
Liesbeth: “Als familie hebben wij dat 
gevoeld. Voor ons was dat doorslag-
gevend om Corrie met een extra 

zuurstoftank en begeleiding vanuit 
de huisartsenpost toch op Maasheim 
te houden in plaats van haar naar 
het ziekenhuis over te brengen. Op 
Maasheim mocht ze tenminste nog 
door iemand bezocht worden en 
zou ze in haar vertrouwde omge-
ving blijven. Daarnaast hadden we 
er alle vertrouwen in dat Corrie ook 
op geestelijk gebied alle begeleiding 
zou krijgen die ze nodig had. We wis-
ten dat de begeleiders haar zouden 
opdragen in het gebed.”

Realiteit
Ook Janine kan de gedachte aan 
Corrie niet loslaten als zij besmet 
raakt met corona en thuis in quaran-
taine komt te zitten. “Wat ik aangrij-
pend vond, was dat de arts zei: ‘Deze 
nacht wordt cruciaal voor Corrie. 
Roep haar familie maar.’ Vanuit huis 

heb ik dat toen allemaal geregeld. De 
realiteit dat iemand zou gaan overlij-
den kwam toen hard bij me binnen. 
Ik sliep er slecht van. Ik was er heel de 
tijd mee bezig.”
In Janines afwezigheid probeert 
Nel Corries ziekbed zo comfortabel 

Corrie babbelt er weer op los

I“Ik voelde me sterk 

verbonden met 

de begeleiders 

toen ik zag wat ze 

allemaal voor 

Corrie deden” 

Liesbeth van Os
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mogelijk te maken. Ondertussen heb-
ben de andere zieken haar ook nodig. 
Nel: “Ik vond het zwaar om te zien 
dat de andere coronapatiënten, de 
twee die minder ziek waren, in totale 
afzondering op hun kamer zaten; 
dat zijn ze niet gewend. Dan kwam 
er weer zo’n maanmannetje binnen: 
dat was ik dan. Ze herkenden mijn 
stem wel, maar ze snapten er niets 
van. Ze wilden maar van hun kamer 
af, dus moesten we de deurknop eraf 

halen. Dat gaat tegen je gevoel in. We 
probeerden zoveel mogelijk naar hen 
toe te gaan.”

Delen
Last van het isolement heeft Nel 
gelukkig niet gehad. Ook niet gedu-
rende de weken dat ze zich thuis 
afzondert van haar familie en vrien-
den. “Wel moet ik in zulke tijden mijn 
zorgen en mijn verhaal kwijt kunnen. 
Dat ging gelukkig heel goed. Ik mocht 

altijd Janine en de arts bellen. Dat 
betekende veel voor me”, vertelt ze.

Erdoorheen
Desalniettemin komt er voor Nel toch 
ook een moment dat ze er helemaal 
‘doorheen’ zit. “Ik dacht tijdens een 
vrij weekend: ‘Ik trek dit niet.’” Het 
constant omkleden in een aparte 
ruimte, pak aan, haarnet op, mond-
kapje op, handen desinfecteren, 
handschoenen aan, via de noodtrap 
naar de eetzaal… het begint haar 
zwaar te vallen. Evenals de almaar 
verslechterende toestand van Corrie. 
“Ik had niet gedeeld met mijn col-
lega’s dat de zorg me te zwaar werd. 
Tot die maandag erna, toen een col-
lega buiten, voor ons raam, met een 
keyboard psalm 42:5 ging spelen: 
‘Maar de HEER’ zal uitkomst geven.’ 
Twee bewoners zaten er gehurkt bij; 
de ene zong, de ander wiegde mee. Ik 
vond het zo ontroerend. Het beurde 
me op en het gaf me kracht om door 
te gaan. Dat moment zal me altijd 
bijblijven.”

Normaal
Op het moment van schrijven van 
dit artikel (eind juni) zijn de bewo-
ners weer opgeknapt en is Janine 
nog aan het revalideren. Janine: “De 
zieke bewoners waren echt even uit 
hun doen. De bewoners met lagere 
niveaus moesten weer wennen aan 
de prikkels die ze krijgen wanneer 
ze in de groep in de huiskamer zijn. 
Begrijpelijk. Nu is alles weer aardig 
normaal, behalve dan de anderhal-
vemeterregel, die we uiteraard ook 
binnen Maasheim hanteren. En Corrie 
babbelt er weer als vanouds op los.”

Liesbeth mag eindelijk weer bij Corrie op bezoek!

Hoe gaat het nu bij... Maasheim
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“Zijn we als 

eerstverantwoordelijk 

begeleiders (evb’ers) 

voldoende toegerust 

om kwalitatief goede 

zorg te bieden? Nee, 

concludeerden wij 

in 2016”, vertelt Elma 

de Visser, teamleider 

dagactiviteiten 

Muiderheim en evb-

trainer. Daarom 

ontwikkelt ze met 

collega’s een aantal 

trainingen over het 

evb-schap.

Tekst: Anne Rebel-Lodder, foto’s: Annerieke Slingerland

Professionaliseren door opleiding en training

Ewout van Ommeren, waarnemend 
woonbegeleider, volgde zo’n trai-
ning. Ook werd hij bijgeschoold door 
Gerjanne Aarnoudse in het verrich-
ten van risicovolle handelingen. Zij is 
verpleegkundige en trainer voorbe-
houden en risicovolle handelingen bij 
Adullam. 

In dit artikel belichten Elma, Gerjanne 
en Ewout hoe Adullam professiona-
liseert door opleidingen en trainin-
gen. Nu investeert Adullam meer in 

scholing dan wat gebruikelijk is in de 
gehandicaptenzorg. Elma: “Zo kan 
Adullam op hoog niveau zorg blijven 
bieden. En een aantrekkelijk werkge-
ver blijven voor haar medewerkers.” 

Toenemend belang
Elma: “Vanuit de ASBM-visie [ASBM: 
Adullam-Schutse-BegeleidingsModel, 
red.] leveren wij planmatige zorg, 
die omschreven staat in ondersteu-
ningsplannen en doelen. Een evb’er 
coördineert deze zorg. Elke evb’er 

Elma de Visser, evb-trainer en Gerjanne Aarnoudse, trainer verpleegtechnisch handelen
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moet dus doelen kunnen defi-
niëren, ondersteuningsplannen 
kunnen schrijven en de uitvoering 
ervan kunnen bewaken. De laat-
ste jaren neemt het belang van het 
evb-schap toe. De participatiemaat-
schappij vereist meer verdeling van 
zorgtaken en de evb’er regisseert 
deze. Ook dat vereist gedegen trai-
ning. Er is een basistraining voor 
alle startende evb’ers en een verdie-
pingstraining voor ervaren evb’ers. 
‘De evb’er als leider van het zorgpro-
ces’ is het thema van één van de vijf 
verdiepingstrainingen.”

Eenduidig handelen
Ewout heeft veel profijt van de evb-
training. “Ik heb meer zicht op het 
zorgproces rondom de zorgvrager 
gekregen. Mijn valkuil is dat ik meer 
op het plan gericht ben, dan op de 
werking ervan in de praktijk. Ik leer 
ondersteuningsplannen te ontwikke-
len in samenwerking met een ortho-
pedagoog en de familie en daarna 
ook zorg te dragen voor de uitvoering. 
Een mooi voorbeeld is de tandarts-
afspraak. In een ondersteuningsplan 
nemen we bijvoorbeeld op welke 
voorbereiding dat vraagt, wanneer 
en van wie. Dat geeft richting aan col-
lega’s, zodat iedereen eenduidig han-
delt. En dat creëert een veilige situatie 
voor de zorgvrager.” Ewout vervolgt: 
“Naast gedegen training is het team 
voor een evb’er ook belangrijk. Je hebt 
je collega’s nodig. Het is fijn als je weet 
dat je op ze terug kunt vallen.”

Godsdienstbeleving
Elma bevestigt dat de evb-trainin-
gen resultaat hebben. “Medewerkers 
krijgen meer grip op processen in de 

groep. En het helpt hen om de zorg 
voor de zorgvragers beter vorm te 
geven. Kijk maar”, zegt ze, wijzend 
naar een aantal bewoners die om de 
tafel zitten voor de dagopening. “Een 
evb’er heeft ook als taak aansluiting 
te zoeken bij de godsdienstbeleving 
van de zorgvrager. Voor de één kan 
een geopende Bijbel op tafel een 
middel zijn, voor de ander juist weer 
een plaat. Is een bewoner onrustig tij-
dens de dagopening? Hoe komt dat? 
Heeft de dagopening een andere 
structuur en kan dat verbeterd wor-
den? Zo bieden we ook op die manier 
duidelijkheid en veiligheid.” Gezien 
het vredige tafereeltje is het duidelijk 
dat het werkt.

Medisch handelen
Een ondersteuningsplan omvat veelal 
ook de uitvoering van het medische 
beleid. Medewerkers van Adullam 

J“Je hebt je collega’s 

nodig. Het is fijn als 

je weet dat je op ze 

terug kunt vallen” 

Ewout van Ommeren

PROFESSIONALISEREN 
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E
worden getraind om verpleegtech-
nische handelingen uit te voeren. 
Gerjanne Aarnoudse werkt op een 
groep waar intensieve zorg geboden 
wordt. Daarnaast geeft ze een halve 

dag per week medische bijscholing. 
Medewerkers die ‘onbekwaam en onbe-
voegd’ zijn, leren bij haar hoe ze risi-
covolle handelingen - zoals injecteren 
- moeten uitvoeren. Gerjanne leerde 
Ewout hoe hij een zorgvrager zo veilig 
en comfortabel mogelijk kan injecteren.  

Ewout: “Onlangs ben ik weer afge-
toetst. Dan worden de puntjes van 
het inbrengen van een naald weer op 
de ‘i’ gezet. Ik ervaar de training als 
waardevol.”

Bij Gerjanne scholen zich ook 
bevoegde begeleiders bij. Ze laten 
zich eens per drie jaar aftoetsen. 
Gerjanne vertelt: “Altijd slaan we met 
maatwerk de brug naar de zorgvra-
gers, voor wie een begeleider ver-
antwoordelijk is. Het ASBM-model 
speelt ook hier een rol. Merken we 
dat zorgvragers onrustig worden 
van medische zorg, dan bekijken we 
ook met elkaar waardoor dat veroor-
zaakt wordt en nemen we passende 

maatregelen. Soms door de handeling 
zo kort mogelijk te houden. Of juist 
door de zorgvrager erbij te betrekken. 
Dat alles doen we om de meest veilige 
en de beste kwaliteit zorg te kunnen 
blijven leveren. Het feit dat Adullam 
verpleegkundigen in dienst heeft, 
heeft nog een extra voordeel: bij pro-
blemen weten collega’s ons te vinden. 
Dan hebben we profijt van onze medi-
sche bagage en kunnen we snel en 
passend adviseren.” 

“Ik geniet als ik zie dat het kwartje 
valt”
Hoewel Elma momenteel geen evb’er 
is, heeft ze zelf ook baat gehad bij de 
evb-trainingen. “Ik heb persoonlijke 
vaardigheden opgedaan en mezelf 
beter leren kennen. Hoe zorg ik dat 
ik mijn collega’s ‘mee’ krijg in de zorg 
voor de zorgvragers? Als ik zie dat bij 
iemand het kwartje valt over bijvoor-
beeld zijn houding naar collega’s tij-
dens overleg, dan is dat mijn mooiste 
moment.”

“Een evb’er heeft als 

taak ook aansluiting 

te zoeken bij de 

godsdienstbeleving 

van de zorgvrager” 

Elma de Visser

H"Het ASBM-model 

speelt een belangrijke 

rol bij de trainingen” 

Gerjanne Aarnoudse

PROFESSIONALISEREN 
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  6.6  Bijlage 6  |  Samen en duurzaam  |  Gouden momenten!   

“Mijn mooiste compliment: 

Tekst: Anne Rebel en foto’s: Mathilde van Roekel

‘Je hebt weer 
            goed gereden'”

“Anton is eigenlijk altijd positief en vriendelijk gestemd. Als we vragen wat 
hij op Kroonheim gaat doen, dan zegt hij: ‘Gezellig koffiedrinken’. Terwijl 
hij zelf uitsluitend sondevoeding mag. Heel verwarmend. Het beschaamt 
ons vaak,” vertellen de heer en mevrouw Wiersma, beiden 70, uit Uddel. 
Sinds een aantal jaar rijden ze hun plaatsgenoot Anton Verdoes (35) elke 
donderdag van en naar de dagbesteding op Kroonheim. En met plezier! 
Van deze enthousiaste vervoervrijwilligers zoekt Adullam nog meer, voor 
zowel het particuliere vervoer als voor de bussen van Adullam. 

De inzet van chauffeurs ontlast de zorg 
van de ouders. Want hoewel moeder 
Verdoes blij was dat Anton in 2002 
drie keer per week naar de dagbeste-
ding mocht, bezorgde het haar wel 
hoofdbrekens. Hoe zorgt ze dat Anton, 
oudste van negen kinderen, op tijd op 
Kroonheim komt en weer wordt opge-
haald juist als de andere kinderen ook 
van en naar school gaan? 

Intensieve zorg
Mevrouw Verdoes: “Anton heeft een 
tracheacanule en een PEG-sonde 
waardoor hij veel zorg nodig heeft. 
Eigenlijk is hij iemand om intern te zijn 
bij Adullam. Maar we willen toch pro-
beren zo lang mogelijk zelf voor hem 
te blijven zorgen.”  

“De begeleiders van Kroonheim advi-
seerden me om hulp te vragen voor 
het halen en brengen van Anton. Dat 
kostte me wel moeite. Want als moe-
der doe je het liefst alles zelf. Maar je 
moet verstandig zijn en ook aan de 
andere kinderen denken, met name 
als ze uit school komen. Nu ik zie dat 
vrijwilligers graag rijden, valt er heel 
wat van me af.”

Meneer Wiersma bevestigt dit: “Onder 
meer het rijden van Anton geeft een 
mooie invulling aan ons leven. Hij is 
zo dankbaar. Aan het einde van een 
rit zegt hij: ‘Zo, Wiersma heeft weer 
goed gereden’. Dat is toch het mooi-
ste compliment wat je kunt krijgen? 
Dan zwaait hij ons na tot we uit beeld 

zijn. We vinden het mooi en fijn om 
Anton te rijden. Bovendien rij ik heel 
graag auto.”  

Trouw
Mevrouw Verdoes: “De mensen rijden 
Anton ontzettend graag en ze stop-
pen er ook niet mee. Behalve wanneer 
ze verhuizen, zoals een echtpaar dat 
naar Ochten is verhuisd. Zij hebben 
Anton vijftien jaar gereden.”  
“Nu de jongste van school af is, kun-
nen we Anton zelf vaker halen en 
brengen. Familie Wiersma rijdt nog 
wel op donderdag. Dat wil ik zo laten, 
dan heb ik zelf even mijn handen vrij. 
En Anton heeft het altijd leuk gevon-
den, al die vrijwilligers die hem halen 
en brengen. Even alleen de aandacht, 

44

de zorg voor hem, dat merkt hij. Hij 
voelt aan dat de mensen het graag 
doen en dat waardeert hij.”

“Ho ho, niet te hard”
Mevrouw Verdoes: “Opmerkelijk 
genoeg heeft Anton er nooit moeite 
mee gehad om bij vreemde mensen in 
de auto te stappen. Anton heeft vaak 
in ziekenhuizen gelegen en is twee jaar 

in een revalidatiecentrum geweest. Hij 
heeft dus altijd vreemde gezichten om 
zich heen gehad.” “Anton heeft geen 
grote woordenschat. Maar als we een 
van de vrijwilligers bellen voor een 
verjaardag, dan zegt hij: ‘Ja, want zij 
zorgen goed voor me.” 

Meneer Wiersma beaamt het. “Anton 
schikt zich makkelijk. Natuurlijk moet 

je met mensen met een beperking 
rekening houden met hun eigenhe-
den. Structuur is bijvoorbeeld erg 
belangrijk.” Mevrouw Verdoes glim-
lacht bij de herinnering: “Een keer 
gebeurde het dat een vrijwilliger zijn 
gordel vergat. Toen wees Anton hem 
erop. Ja, dat zit er goed in bij hem. En 
als ze te hard rijden, dan zegt hij: ‘Ho 
ho, niet te hard.” 

Vervoervrijwilligers

Vervoervrijwilligers echtpaar Wiersma met Anton
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Mevrouw Wiersma: “Ik plaag hem wel 
eens door te zeggen: ‘Ik ga nu voorin 
zitten, hoor.’  Waarop hij stellig ant-
woordt: ‘Nee, Anton voorin. Jij mag 
achterin en mijn tas dragen.”

Betekenis geven
Hoe de chauffeurs op het pad van 
familie Verdoes kwamen? Dat is ver-
schillend. Sommigen boden zelf hulp 

aan. Anderen werden gevraagd door 
mevrouw Verdoes. Meneer Wiersma: 
“Wij verhuisden vanuit het westen 
naar Uddel. We wilden graag iets doen 
naast ons werk voor onze medemens. 
Dat deden we al. Ik als pastoraal wer-
ker, mijn vrouw werkte in het ver-
pleeghuis Salem met dementerenden. 
De zorg heeft ons hart.”

“Toen mevrouw Verdoes ons belde 
zeiden we direct ja. Nu combineren 
we de rit ook met het ophalen van 
iemand uit Nunspeet. Hij woont in De 
Klokkenberg dat uitgaat van Siloah.”

“Ik kan het iedereen aanraden. De 
gesprekjes die je met elkaar hebt, 
soms over geestelijke zaken, ervaren 
we nogal eens als ‘gouden momenten’. 
Ze voelen aan dat een nieuw hart het 
enige nodige is in het leven.”

Geduld
“Je moet als vervoervrijwilliger geduld 
hebben. Wanneer ze soms ’s middags 
in Kroonheim nog niet klaar zijn, dan 
moeten we wel eens even wachten. 
Maar als je hart hebt voor ook deze 
medemens, dan heb je daar vanzelf 
geen probleem mee.”

Binnenkort gaat het echtpaar Wiersma 
ook rijden voor de logeergroep van 
Kroonheim. “Dan krijgen we het nog 
wel iets drukker, maar goed, we zijn 
gepensioneerd en hebben de tijd. 
Ja, we maken best veel kilometers, 
want onze kinderen en kleinkinderen 
wonen verspreid door het hele land. 
Die willen we graag bijhouden. Nee, 
we hoeven ons niet te vervelen.” 

G“Gesprekjes ervaren 

we nogal eens als 

‘gouden momenten’”

echtpaar Wiersma 

Vervoervrijwilligers

Ook 
vervoer-
vrijwilliger 
worden?

Kom vrijblijvend 
kennismaken! Kijk op 
adullamzorg.nl/
vervoervrijwilliger voor 
meer informatie, of bel 
naar 088 238 55 26.
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Werken aan doelen op 
activiteitencentrum Eliëzerhof

Zinvol bezig zijn, dat is volgens Grenette Strijkert (42), activiteiten-
begeleider, heel belangrijk voor de deelnemers die in Nunspeet hun 
werk verrichten. De één als fervent bakker voor talloze klanten, de 
ander met het bestickeren van drukwerk voor bedrijven, de vol-
gende met het inpakken van lekkernijen. Zinvol werk, maar zeker 
ook werk waar veel deelnemers plezier aan beleven. Grenette: “Het 
is van belang dat ‘onze’ mensen enerzijds iets doen waarvoor ze 
gewaardeerd worden en anderzijds werk verzetten waar ze blij van 

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

Werk aan de winkel!

Op activiteitencentrum Eliëzerhof 

in Nunspeet is het een drukte van 

belang. Bij binnenkomst komt 

een heerlijke geur je tegemoet. 

Er wordt gebakken. En dat is iets 

wat Jantina van Renselaar (46) 

graag doet. Samen met Janet 

Vierhout (23) vertelt ze over haar 

werk. De dingen die ze graag doet 

én de doelen die daarbij horen. 

Begeleider Grenette Strijkert: 

“Janet kan heel mooi schrijven, ze 

doet het graag en ze kan er nog 

beter in worden. Daarom mag zij 

alle kaarten voor de vrijwilligers 

schrijven.” Janet, lachend: “Ja, ik 

schrijf alles erop, hè? De namen, 

adressen én de tekst binnenin.” 

Deelnemer Janet Vierhout

24

worden en waarin ze kunnen groeien. 
Soms is dat natuurlijk zoeken, want 
het is per persoon verschillend.” Ze 
nipt aan een kop warme koffie.
Janet, die naast haar zit, knikt glimla-
chend. Vrolijk vertelt ze over haar werk 
en taken: “Als een vrijwilliger van de 
Eliëzerhof jarig is, krijgt die altijd een 
kaart van ons. Nu hebben we bedacht 
dat ik die kaarten voortaan mag schrij-
ven. De envelop met het adres erop. 
Wel netjes recht natuurlijk, hè! En ook 
in de kaart mag ik dan wat schrijven.” 
Ze rommelt in een bakje en laat trots 
de kaarten zien - die door een andere 
deelnemer getekend zijn - waar ze de 
tekst in schrijft. “Kijk, met dit papiertje 
kan ik het netjes recht doen.” Ze houdt 
een gelinieerde onderlegger omhoog. 
Grenette knikt. “Je kunt mooi schrij-
ven, hè? Daarom dachten we: dat is 
een mooi doel voor jou.” Janet knikt 
stralend. Want werken aan doelen 
motiveert haar.

Grenette licht toe: “We stellen altijd 
voor iedere deelnemer doelen op. Die 
worden per week beschreven in het 
dossier en na een halfjaar kijken we 
of de doelen haalbaar waren. Soms 
zijn ze te hoog gegrepen; dan moet je 
een stapje terug doen. Maar vaak zie 
je - en dat is nu zo mooi! - dat ze, soms 
zonder dat je er al te heftig op stuurt, 
behaald zijn.”

Ze knikt naar Janet: “Janet heeft bij-
voorbeeld als doel dat ze zelfstandig 
de was kan sorteren en de was in de 
wasmachine stopt. Ook het aanzet-
ten hoort bij haar taak. Dat betekent 
niet dat ze dat elke dag moet doen, 
maar we letten er wel op dat ze het 
elke week doet en dat er toegeke-
ken wordt. Inmiddels kan ze het al 
helemaal zelf. Dat is supermooi om 
te zien. Janet geniet ervan als ze een 

succeservaring heeft en ergens in uit 
kan blinken. Door steeds een doel 
te behalen en een ander doel op te 
stellen, zorg je ervoor dat de men-
sen hier niet in een sleur belanden en 
dat ze blijven ontwikkelen en dat ze 
genieten van hun werk.” 

Uitvogelen
Jantina neemt een slok koffie. Ze 
heeft al die tijd stil geluisterd en is 
gespitst op de geluiden achter de 
deur. Daar zit namelijk de bakkerij 
en daar is Jantina maar wat graag 
te vinden. “Wat vind jij leuk om te 
doen, Jantina?” “Bakken!”, vertelt ze 
stellig. Grenette vertelt haar dat ze 
straks, na het gesprek, naar de bak-
kerij mag. Jantina kijkt blij terug. Ze 
komt nu al ruim een jaar volledig op 
de Eliëzerhof en daarom is haar doel 
gekoppeld aan het ontdekken wat ze 
leuk vindt. Grenette: “Het is bij som-
mige deelnemers best een zoektocht 
om te achterhalen wat ze leuk vin-
den en waar ze energie van krijgen. 

Dan kan een doel zijn: samen uitvo-
gelen waar de kwaliteiten liggen en 
waar de deelnemer blij van wordt.” Bij 
Jantina is dat sowieso bakken, heeft 
Grenette ontdekt. “Je kunt het later 
bijvoorbeeld specificeren. Stel dat 
Jantina graag wil leren om een mon-
choutaart te bakken, dan kunnen we 
haar dat laten doen als die weer eens 
gemaakt moet worden. Omdat het 
aansluit bij wat jij dan wilt leren, of 
niet, Jantina?” Jantina knikt ijverig. 
“Mag ik nu bakken?”, grijnst ze.

Werken aan doelen 

D"Door steeds een ander 

doel op te stellen, 

blijven ze ontwikkelen 

en genieten ze van 

hun werk”

Begeleider Grenette Strijkert
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Hard gewerkt
Elke deelnemer heeft minimaal twee 
doelen. Als het ene doel behaald is, 
komt een volgende ervoor in de plek. 
Hoe gaat dat dan precies? Grenette: 
“Als een doel behaald is, wordt dat 
natuurlijk met de deelnemer gedeeld. 
Zo van: ‘Wat goed, je kunt het nu hele-
maal zelf!’ En daarna is het zaak om een 
nieuw doel ervoor in de plek te krijgen. 
Als we dat hebben bedacht, samen met 
de deelnemer of - als dat niet kan - met 
andere begeleiders, gaan de doelen 
naar de ouders of verzorgers. Die zijn 
er natuurlijk altijd van op de hoogte en 
moeten ook toestemming geven om 
aan dat doel te werken.” De ouders van 
Jantina horen na een dag werken ook 
terug hoe het geweest was. “Wat zeg je 
dan, als je thuiskomt?”, vraagt Grenette 
aan haar. Trots kijkt ze terug: “Hard 
gewerkt vandaag!” Grenette glimlacht: 
“Dat is toch mooi? Dat deelnemers een 
leuke dag hebben gehad én ook echt 
gewaardeerd worden voor het werk 
dat ze elke dag verzetten?” 

Aan het werk
Intussen is Jantina opgestaan: ze moet 
even haar werktenue aandoen om 
op de foto te kunnen bij een klus die 
ze vaak doet: chocolaatjes inpakken. 
Omdat afwegen moeilijk is, is voor 
Jantina een stippenkaart gemaakt. Op 
elke stip een chocolaatje en zijn alle 
stippen vol? Dan mogen de choco-
laatjes in het zakje en is vrijwel altijd 

de benodigde hoeveelheid inge-
pakt. Razendsnel en geconcentreerd 
doet Jantina voor hoe het moet. 
Glimlachend kijkt ze naar de camera. 
“Bakken?”, vraagt ze dan. Grenette 
lacht: “Ja, nú mag je bakken!” Met een 
energieke tred vertrekt Jantina rich-
ting de keuken.

Janet lacht erom. “Zal ik nu mijn kaar-
ten laten zien?” Ze pakt er het bakje bij 
waarin alle adressen van de vrijwilli-
gers zitten. Keurig per maand gesor-
teerd. “Ik wil graag op de foto met 
deze kaart: met die molens. Mooi is 
‘ie, hè?” Zelfverzekerd houdt ze hem 

omhoog. De camera klikt. Het gesprek 
zit erop. Het echte werk gaat weer 
beginnen. Vandaag hoeven er geen 
kaarten op de post, maar in april 
wachten er weer wat. Janet: “Ja, dan 
doe ik deze, denk ik. Met die vliegtui-
gen.” En terwijl Jantina in de keuken 
aan de slag gaat en Janet haar kaarten 
netjes ordent, wordt onbewust weer 
een doel in de praktijk gebracht…

H"Het is toch mooi dat 

deelnemers een leuke 

dag hebben én ook 

echt gewaardeerd 

worden?”

H"Het kan best een 

zoektocht zijn om te 

achterhalen wat ze 

leuk vinden”

Werken aan doelen 
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