
waardenvolle zorg

Leidraad voor 
ambtsdragers 

Meer informatie?
Meer informatie over Adullam vindt u op onze website of in de aan 
te vragen informatiefolder. 

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg
Postbus 19
3770 AA Barneveld
T 0342 42 00 12

Adullam vindt het 
belangrijk dat kinderen 
en volwassenen met 
een verstandelijke 
of meervoudige 
beperking de zorg 
krijgen die ze nodig 
hebben. Wij werken 
aan hun welzijn en 
staan voor kwalitatief 
goede zorg. De zorg 
die we verlenen is 
gebaseerd op onze 
grondslag: de Bijbel en 
de daarop gegronde 
Drie Formulieren van 
Enigheid.
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Adullam is 
HKZ-gecertifi ceerd

info@adullamzorg.nl
www.adullamzorg.nl

Identiteit
De identiteit vormt de basis en 
het bestaansrecht van Adullam. 
Door de identiteit te verweven 
in het werk van alledag en daar-
naast toerusting te bieden, wil 
Adullam deze identiteit borgen.

Verbondenheid
Adullam kent een grote betrok-
kenheid vanuit de achterban. 
Daarnaast zetten veel vrijwil-
ligers zich in voor de stichting. 
Adullam wil de binding met de 
achterban vasthouden en waar 
mogelijk versterken. 

Openheid
In de uitvoering van het werk 
wil Adullam helder en open 
zijn naar alle betrokkenen. 
Binnen de organisatie zijn we 
aanspreekbaar op zaken die wel 
of juist niet goed gaan.

Servicegerichtheid
Adullam wil goed bereikbaar 
zijn en iedereen op een nette 
en vriendelijke manier te woord 
staan. We houden rekening met 
wensen van de zorgvragers.

Professionaliteit
Adullam staat voor het 
verlenen van professionele 
zorg. Daarom investeren wij in 
kennis en opleiding van onze 
medewerkers. 

Duurzaamheid
Adullam ziet duurzaamheid 
als kernwaarde in het licht van 
het langdurige karakter van 
de zorgverlening voor haar 
zorgvragers. Daarnaast gaan 
we verantwoord en effi  ciënt 
om met schaarse middelen, 
zoals energie.
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Bezoek ambtsdrager 
In veel kerkelijke gemeenten is er wel iemand 
met een verstandelijke beperking. Deze mensen 
stellen een ambtsdragerbezoek vaak erg op prijs. Deze 
brochure geeft ambtsdragers een handvat 
aan ambtelijke werkzaamheden voor of een bezoek 
aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Hiermee kan de ambtsdrager zich voorbereiden op de 
bijeenkomst of het gesprek. 

Wie ontmoet u?
In de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking wordt vaak onderscheid gemaakt tussen 
mensen die zorgbehoeftig zijn en mensen die 
ondersteuning of meer gedragsbegeleiding nodig 
hebben. Het is goed om te weten welke mensen u 
gaat ontmoeten:
• Mensen met een ernstig meervoudige beperking, 

die naast hun verstandelijke beperking bijvoorbeeld 
ook zintuiglijk beperkt of rolstoel- of bedgebonden 
zijn. Zij hebben vaak intensieve verzorging nodig. 
Communicatie kan soms moeilijk zijn, omdat deze 
mensen zeer slechthorend zijn en/of niet kunnen 
spreken.

• Anderen hebben vanwege hun beperking intensieve 
begeleiding nodig op hun gedrag en krijgen veel 
structuur aangeboden om het gedrag te reguleren. 
Bij gedragsintensieve zorgvragers zijn vaak 
vaststaande regels afgesproken om een bezoek goed 
te laten verlopen. Bijvoorbeeld over de volgorde van 
koffiedrinken, Bijbellezen, uitleg en gebed. 

Als u van tevoren informeert welke mensen u gaat 
ontmoeten, dan kunt u en de begeleiding zich beter 
voorbereiden.

Het is onmogelijk om in deze brochure 
maatwerk te bieden over hoe u zich 
kunt voorbereiden op uw ambtelijke 
werkzaamheden of uw bezoek. Er zijn 
wel vragen die u vooraf kunt stellen:

1. Wat is het ontwikkelingsniveau van 
de persoon of personen? Mogelijk is 
een korte groepsbeschrijving voor u 
beschikbaar.

2. Kunnen de te ontmoeten 
personen praten en/of lezen? 
Hoe communiceren ze? En kan 
ik antwoorden verwachten als ik 
vragen stel?

3. Zijn er mensen met autisme, 
waarmee ik rekening moet houden?

4.  Wat is de volgorde tijdens het 
bezoek? Een vaste structuur daarin 
is soms heel belangrijk! 

Neemt u voor deze vragen gerust 
contact op met de locatiecoördinator 
van de voorziening die u gaat 
bezoeken.

Welke vragen kunt u 
van tevoren stellen?

waardenvolle zorg

De inhoud van deze brochure is in samenwerking tussen 
De Schutse en Adullam samengesteld.

Algemene leessuggestie over autisme: ‘Geef me de vijf ’ 
van mw. C. de Bruin

Autisme
Autisme is een ontwikkelings-
stoornis die zich kenmerkt door 
beperkingen in de sociale interactie, 
de communicatie en zich steeds 
herhalend gedrag. Iedere persoon 
met autisme is uniek; een aantal 
algemene kenmerken zijn wel te 
noemen: 
• Sterke focus op ‘iets’ of steeds 

terugkerende uitingen of 
bewegingen (bv. hoofdwiegen, 
fladderen met de handen, dwang-
matig structurerend, etc.)

• Grote behoefte aan structuur 
en duidelijkheid (wat, waar, wie, 
wanneer, hoe)

• Moeite met abstracte (geloofs)
begrippen of uitleg door 
voorbeelden of gelijkenissen. 
Bijvoorbeeld het nodig hebben 
van een ‘nieuw hart’ kan soms heel 
letterlijk worden opgevat. Vandaar 
dat de betekenis hiervan dan heel 
duidelijk moet worden uitgelegd. 

Niveau en 
ontwikkelingsleeftijd 
De ontwikkelingsleeftijd van 
mensen met een verstandelijke 
beperking is veel lager dan hun 
werkelijke leeftijd. Onderstaand 
overzicht kan u helpen als u wilt 
weten op welk ‘kinderniveau’ 
u voor een bepaalde groep de 
Bijbelse boodschap kunt over-
brengen:

•	 Zwakbegaafd	
 12-13 jaar  IQ 70-81

•	 Licht	verstandelijk	beperkt
 8-11 jaar  IQ 50-69 

•	 Matig	verstandelijk	beperkt
 5-7 jaar IQ 35-49

•	 Ernstig	verstandelijk	beperkt
 3-5 jaar  IQ 20-34

•	 Zeer	ernstig	verstandelijk	
beperkt

 1-2 jaar IQ <20


