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Doof-zijn, een voorrecht?  
 
In dit jaarverslag worden de ‘waarom’ en de ‘wat’ vragen gesteld.  
Als nieuwe toetreder in de Dovenwereld stellen mensen in mijn  
omgeving mij vragen als, ‘Wat is er zo bijzonder aan De Gelderhorst?’  
en ‘Waarom zou je daar willen wonen?’. Een simpel antwoord op deze 
vraag is dat deze organisatie in Nederland uniek is in haar soort.  
En afgaand op de vele bezoekaanvragen vanuit het buitenland,  
misschien wel uniek in Europa en daarbuiten. 
Maar het bijzondere aan De Gelderhorst is niet alleen in tekst  
te vangen. Je moet het zien, ervaren en voelen. En juist het feit  
dat je het ziet en voelt maakt deel uit van waarom mensen hier  
willen wonen. Door de wijze waarop het gebouw is vormgegeven  
is er veel te zien en dat spreekt de Dove aan. Ik ervaar dat de  
bewoners hier zorgvuldig en met geduld worden benaderd  
door dove en horende medewerkers. Dat kan ook niet anders  
omdat je een doof persoon moet aankijken als je iets tegen  
hem zegt en als je iets van hem gedaan wilt krijgen moet je je  
ervan verzekeren dat hij je heeft begrepen. Zo kun je niet in  
het voorbij gaan tegen een bewoner zeggen, ‘Ik kom zo bij u’.  
Nu ik enige tijd binnen ben begin ik de sfeer te voelen,  
zowel letterlijk als figuurlijk.
De gebarentaal en zeker de vierhandengebarentaal  
voor de Doofblinde is een fysieke taal. Het is daarom  
niet mogelijk om de bewoner afstandelijk tegemoet  
te treden. Er moet gewoon een gevoel van  
betrokkenheid ontstaan om je echt verstaanbaar  
te maken en dat creëert sfeer. Veel elementen  
die ik benoem zijn ook van toepassing op  
organisaties voor horende ouderen. Toch is  
het vaak geen gemeengoed in die  
organisaties. Ik zou bijna durven stellen  
dat het doof-zijn een voorrecht is  
omdat je dan bij ons mag zijn. 

Judith Reiff,
Bestuurder De Gelderhorst





Waarom willen mensen wonen in De Gelderhorst? 

Anja Hiddinga  
(onderzoeker Universiteit van 
Amsterdam)

‘Als je oudere dove mensen vraagt wat zij belangrijk vinden voor een mooi, aangenaam 
leven, dan geven zij veel dezelfde antwoorden als horende ouderen. Een goede gezond-
heid, een veilig huis, contacten met andere mensen… Vooral dat laatste is voor dove 
mensen niet vanzelfsprekend. In een horende omgeving zijn de contacten meestal moei-
zaam en oppervlakkig. Geen wonder dat je je dan prettiger voelt bij mensen die wel in 
jouw taal communiceren en die begrijpen hoe het is om doof te zijn.’

Liesbeth Scheele, bewoonster Zelfstandig Wonen 
‘Vanaf mijn elfde jaar leefde ik jarenlang in de horende wereld. Nu vind ik het fijn om 
mijn laatste jaren door te brengen bij andere doven in De Gelderhorst. In een horend 
bejaardenhuis voel je je zo eenzaam. Hier niet.’

Albert de Vries, bewoner Zorghuis
‘Ik heb extra zorg nodig door een handicap aan mijn hand. In een horend huis kan ik 
niet duidelijk maken wat ik nodig heb. Omdat iedereen in De Gelderhorst kan gebaren 
kan ik makkelijk vertellen wat ik nodig heb.’

Janny Schickendantz, bewoonster Zelfstandig Wonen
‘Mijn moeder wilde niet naar De Gelderhorst. Ze ging naar een horend bejaardentehuis. 
De communicatie ging er heel slecht. Ze kreeg daardoor dikwijls ruzie met de verzor-
genden. Ik wilde zelf wel naar De Gelderhorst en heb vijf jaar op de wachtlijst gestaan 
voor zelfstandig wonen. Hier word ik begrepen.’





Wat is er speciaal aan het gebouw van De Gelderhorst?

Johan Koopman 
(architect De Gelderhorst)

‘De basis van het ontwerp van het gebouw van De Gelderhorst is zichtbaarheid. Het gaat 
om sociale veiligheid. Ik ben zichtbaar. Vanuit het Noorden valt het licht naar binnen en 
het is mogelijk om over grote afstand met elkaar te gebaren. Wat de akoestiek betreft: 
de vorm versnippert het geluid en de tegencirkel verstrooit het geluid. Bewust heb ik een 
huis ontworpen zonder gangen.’

Gerard Evers, bewoner Zelfstandig Wonen
‘Ik woon in een van de appartementen van Zelfstandig Wonen maar ben vaak in de hal 
van De Gelderhorst te vinden om een partijtje te biljarten. Omdat het zo open is kan ik 
vanaf de 2e etage alles zien. Bijvoorbeeld als onze tegenstanders binnenkomen.’

Patrick Heijkoop, medewerker Algemene Dienst
‘Gebarentaal is mijn moedertaal. De vorm van De Gelderhorst zorgt ervoor dat ik  
makkelijk in mijn moedertaal kan communiceren.’

Annette Schöler, bewoonster Zorghuis
‘De Gelderhorst is goed ingericht voor Doven, vooral omdat het open is. Je kunt  
makkelijk communiceren in gebaren.’





Waarom gebarentaal in De Gelderhorst? 

Helge Koolhof 
(bewoner Zelfstandig Wonen 
en oud-docent gebarentaal)

‘Jan Tempelaar verplichtte iedereen om gebarentaal te leren. Ik was de eerste docent. 
Het was leuk om te doen. Ik begon met twaalf mensen uit de verpleging. Eerst kregen  
ze een basiscursus en na een half jaar een vervolgcursus. Ik gaf in die tijd ook les in  
Amsterdam, Dordrecht en Breda. Toen ik hier kwam wonen was het leuk Jetsche weer  
te ontmoeten. Ze was één van mijn eerste leerlingen.’

Michiel Bouw, docent NGT
‘In De Gelderhorst leer ik de cursisten creatief te denken in de communicatie met Doven. 
Creatief zijn betekent dat ze zich visueel kunnen maken.’

Jetsche Rijkse, receptioniste
‘De eerste cursus gebarentaal werd 27 jaar geleden in de “oude” Gelderhorst gegeven 
door Helge Koolhof. Hij heeft ons toen op zijn rustige, maar overdachte manier de basis 
van de gebaren geleerd. Ze zitten nu nog in mijn hoofd, ondanks dat ik later over moest 
stappen naar de Nederlandse Gebarentaal.’

Zekija Poljakovic, medewerkster voeding
‘Ik kom uit Bosnië en daar spreken ze een andere gebarentaal. Ik heb hier opnieuw moe-
ten leren gebaren. Maar in De Gelderhorst praat iedereen in gebaren dus dat was niet zo 
lastig.’



‘Dit is een rare vraag. Mijn Dove collega’s doen al het werk op dezelfde manier als een 
horende doet. In De Gelderhorst bepalen we samen de communicatie. We passen ons 
daarop aan. Daarom leer ik gebaren en zorg ik ervoor dat we elkaar goed begrijpen. Op 
die manier kunnen we als afdeling beter ons werk doen.’

Henk van der Veen 
(business controller en hoofd 
financiële administratie)

Waarom is het belangrijk dat dove mensen volwaardig werk hebben?

Ann Catrin Hompesch, verzorgende verpleegafdeling 
‘Ik werkte vroeger in een huis met horende bewoners. Ik was bang voor de verantwoor-
delijkheid omdat ik niet alles begreep. In De Gelderhorst klopt de communicatie. Ik ben 
zekerder geworden.’

Mari Parkkola, medewerkster voeding 
‘Bij mijn vorige werk voelde ik me buitengesloten. Tijdens de pauze begreep ik niet waar-
over mijn collega’s het hadden. Hier is het anders. Hier wordt gesproken en gewerkt in 
mijn taal.’

Marjolein van Duijvenvoorde, administrateur 
‘Doven kunnen hetzelfde werk doen als horende mensen. Er is maar één klein dingetje: 
we kunnen niet horen. Maar voor de rest kunnen we alles.’





Cijfers en feiten

Capaciteit en productie Aantal opgenomen personen in het kader van de WLZ     86
Aantal personen die zelfstandig wonen aan wie zorg is  
geleverd in het kader van de WMO   71
Voor de ZVW waren er 23 personen in zorg op de balansdatum.
Aantal WLZ-dagen in verslagjaar         26.699 

Verschuiving binnen ZG in %      
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

De Gelderhorst heeft 

Aantallen cliënten

Verzorgingshuiszorg (62 plaatsen),  
Verpleeghuiszorg (13 plaatsen),  
Tijdelijke opname/logeren/palliatief (2 plaatsen),  
Zelfstandige woningen, met mogelijkheid van thuiszorg door het zorghuis (81 woningen), 
Dagbesteding in Ede.

Ook verleent De Gelderhorst huishoudelijke zorg in het kader van de WMO.
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In 2016 zijn er in totaal 86 personen opgenomen in het kader van de Wet Langdurige 
Zorg. Gezien de doelgroep is het aantal personen met een ZG-Auditief indicatie veruit in 
de meerderheid. Die ontwikkeling heeft ook in de afgelopen jaren doorgezet. 

ZG en VV in % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VV  15% 22% 24% 16% 11%   8%   6%   5%
ZG   85% 78% 76% 84% 89% 92% 94% 95%



Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december             172 
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december            103
Van de medewerkers is 36 procent doof/slechthorend
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Zorgverzekeringswet  
Wet Langdurige Zorg   
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
Overige zorgprestaties   
Subsidies    
Overige opbrengsten    
Totaal   

Cijfers bezoeken  
studenten

2016 

- bezoek studenten UvA 
- bezoek studenten HU (2x) 
- bezoek studenten University College 
- bezoek medewerkers Kentalis
- gastles-ZGV
- medewerking aan workshop “ Zorg voor Doven”  
  hulpverleners sector doof 
- presentatie communicatiebeleid aan oud-medewerkers
- vrije stage HU ondersteunen bij activiteiten
- uitwisseling ROC Gouda
- scriptieonderzoek inventarisatie sportgebaren
  Marnix College uit Ede PWS uitwisseling ‘dementie en taal’
- bezoek van (dove) ‘vrienden’ uit Groningen 
- bezoek Amerikaanse tolkstudenten samen met HU
- BOL studenten -- Helpende zorg en welzijn / VIG
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Het jaardocument 2016 en meer informatie op www.gelderhorst.nl
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