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Begrepen worden

In 2013 bestond De Gelderhorst 60 jaar. Wat begon in de villa  
Dovenvreugd in Baarn, groeide uit tot een centrum voor oudere 
Doven met verschillende zorgvormen en internationale  
bekendheid. In zes decennia veranderde er veel, maar al die 
jaren draaide het om ‘begrepen worden’. Want alleen dan komen 
Doven tot hun recht.
De Gelderhorst organiseerde in 2013 voor de vierde keer de  
Nederlandse Ouderendag voor Doven. Het werd een groot  
succes met duizend bezoekers. Het was een dag vol  
ontmoeting, herkenning en erkenning.
Ondertussen groeit de wachtlijst van  
De Gelderhorst verder. Het aantal  
aanvragen voor een zelfstandige  
woning stijgt ieder jaar. Er liggen al  
een tijd plannen voor nieuwbouw,  
maar deze strandden keer op keer.  
Dat uitbreiding noodzakelijk is, staat  
voor mij vast. Als dit niet kan op de  
huidige locatie, dan gaan we op  
zoek naar een andere plek. De  
lange wachtlijst maakt duidelijk dat  
de geschiedenis van De Gelderhorst  
voorlopig nog niet ten einde is.  
Doven hebben immers het recht  
begrepen te worden.

Jan Tempelaar,
Bestuurder De Gelderhorst



Nanda van der Pluijm (66)



Klazien de Wolf (66)



Peter Rijsdijk (70) & Alie Rijsdijk-Teunissen (65)



René Fabert (62)



Sanny den Besten-van Driesten (64)



Cijfers en feiten



Kerngegevens
 

Cliënten
Aantal intramurale cliënten, per einde verslagjaar     74
Aantal extramurale cliënten dagactiviteiten, per einde verslagjaar   164
Aantal extramurale cliënten overige AWBZ, per einde verslagjaar   41

Capaciteit en Productie
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ verblijf     83
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar        22.214
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar     4.677
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar     8.236
Aantal uren extramurale AWBZ producten (excl. dagactiviteit) in verslagjaar           6.731

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december    191
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december    95
Van de medewerkers is 25 procent doof/slechthorend

Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar    € 7.364.191
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten   € 6.920.942
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten     €    443.251
 

De Gelderhorst heeft in Ede: 
De Gelderhorst heeft in Ede: verzorgingshuiszorg (60 plaatsen), verpleeghuiszorg  
(13 plaatsen), tijdelijke opname/logeren/palliatief (2 plaatsen), zelfstandige woningen, 
met mogelijkheid van thuiszorg door het zorghuis (81 woningen).

Daarnaast heeft ze dagverzorgingscentra in: Ede, Rotterdam, Eindhoven, Zoetermeer, 
Hoogeveen, Dordrecht, Soesterberg, Leiden en Heerhugowaard.

Ook verleent De Gelderhorst huishoudelijke zorg in het kader van de WMO.
 
 



Raad van Toezicht
J.P.M. Zoun, voorzitter
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Het jaardocument 2013 en meer informatie op www.gelderhorst.nl

De Gelderhorst
Willy Brandtlaan 40
6716 RK Ede
Telefoon :  0318-698100
Teksttelefoon :  0318-698130
Fax :   0318-698120
Website :  www.gelderhorst.nl
E-mail :  info@gelderhorst.nl
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