
“Laten we bij Doven verhaal halen”

Cliëntvriendelijk, samenwerken, verbinden, kwaliteit. Een handvol termen waar iedereen 
de mond vol van heeft. Deze abstracte begrippen hebben allemaal iets te maken met een 
betere dienstverlening. We moeten beter luisteren naar elkaar en gebruik maken van 
elkaars kwaliteiten. Mooie voornemens, maar hoe doe je dat?

Een van onze bewoners vertelde onlangs hoe vreselijk hij het vond dat hij als puber de 
Dovenschool moest verlaten om aan het werk te gaan. Hij kon niet meer communiceren 
in gebaren, maar moest zijn stem gebruiken. Een ander werd verteld dat zij beter met 
horenden kon omgaan omdat zij zo goed kon spreken. Het zijn indrukwekkende verhalen 
van dove mensen voor wie het leven niet altijd makkelijk was. Het zijn levensverhalen die 
deze mensen hebben gemaakt tot wie ze zijn. 
Van hun herinneringen kunnen wij veel leren. De verhalen van oudere Doven zijn een bron 
van inspiratie. Of, zoals een jonge dove bezoeker aan De Gelderhorst eens zei: hun 
verhalen motiveren mij.

Wij als professionals menen vaak te weten wat goed is voor Doven, maar waar meten wij 
ons succes aan af? In dit jaarverslag vertelt een dove oudere dat hij vroeger uit niet meer 
dan drie beroepen kon kiezen, meubelmaker, schoenmaker of kleermaker. Tegenwoordig 
is er volop keuze voor doven. De werkelijkheid leert echter dat meer dan de helft van hen 
werkloos thuis zit. Hoe kan dit? En waarom voelen nog steeds zoveel Doven zich eenzaam? 
Kunnen begrippen als cliëntvriendelijk, verbinden en kwaliteit hierin verandering brengen? 

Laten we bij Doven verhaal halen.

Jan Tempelaar,
directeur De Gelderhorst

“Doven spelen nu in de 
horende competitie. 

In deze tijd zijn jongeren 
heel anders dan vroeger”

Huib van Niehoff, 88 jaar

“Ik heb heel lang niet 
geweten hoe dat werkte met 
jongens en meisjes”

Marie Gelens, 87 jaar

“Ga maar bij de horenden.
Je hoort hier niet thuis”

Lucia Kramer, 73 jaar

“Meubelmaker of schoenmaker 
of kleermaker. Meer keuze was 

er niet. Alleen deze drie”

Gert Scheffer, 76 jaar

“Ik moest van school om te werken. 
Dat vond ik vreselijk. Ik moest toen 
mijn stem gebruiken”

Wim Smaling, 71 jaar

Deze bewoners van De Gelderhorst halen op onze website herinneringen op. 
Bekijk de fi lmpjes op www.gelderhorst.nl
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Cijfers en feiten

Kerngegeven Aantal/bedrag
Cliënten
Aantal intramurale cliënten, per einde verslagjaar   69
Aantal extramurale cliënten dagactiviteiten, per einde verslagjaar 209
Aantal extramurale cliënten overige AWBZ, per einde verslagjaar   30
Capaciteit en Productie
Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ verblijf       83
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar 20.963
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar   4.286
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar   9.340
Aantal uren extramurale AWBZ producten (excl. dagactiviteit) in verslagjaar   6.339
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 178
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december   84
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar € 6.679.502
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 6.269.135
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten €    410.367

De Gelderhorst heeft in Ede: verzorgingshuiszorg (60 plaatsen), verpleeghuiszorg (13 plaatsen), tijdelijke op-
name/logeren/palliatief (2 plaatsen), zorggarantiewoningen (81 woningen).
Daarnaast heeft ze dagverzorgingscentra in: Ede, Rotterdam, Eindhoven, Zoetermeer, Hoogeveen, Dordrecht, 
Roermond, Utrecht, Leiden en Heerhugowaard.

Meer cijfers en feiten op www.gelderhorst.nl
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