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Zo zijn onze gebaren
In het afgelopen jaar is De Gelderhorst gestart met het herijken van haar
missie en toekomstvisie. Dit is een mooi proces waarbij dwars door de
organisatie bewoners, medewerkers en leidinggevenden zijn betrokken.
Ook mensen van buiten De Gelderhorst, maar wel bekend in de Dovengemeenschap, hebben hier hun steentje aan bijgedragen. We hebben met
elkaar nagedacht over wat voor De Gelderhorst absoluut behouden moet
blijven, maar ook waar we afscheid van zouden moeten nemen en in welke
zaken we extra energie moeten steken. En wat in alle gesprekken boven
komt drijven is de kennis van en het respect dat wij hebben voor de
geschiedenis en de cultuur van onze bewoners, en de kracht van het gebruik
van gebarentaal.
Er zijn variaties in het gebruik van gebarentaal in onze organisatie. De
overeenkomst is echter dat wij met elkaar gebaren; doof met doof, doof
met horend en horend met horend.
Uiteraard hebben wij gesprekken over aan welke eisen onze gebarencommunicatie moet voldoen en hoe ver onze kennis moet gaan van de
achtergrond van onze bewoners.
En ik, nog steeds nieuwkomer in de Dovenwereld, meng me in deze
gesprekken en leer er veel van. Juist omdat gebaren en kennis van en
respect voor de cultuur en geschiedenis bij ons de norm zijn, voelen onze
bewoners zich thuis en voelen zij zich begrepen.
Wat betreft gebaren leggen wij de lat hoog. Wij leren de Nederlandse
Gebarentaal en streven naar het behalen van een zo hoog mogelijk niveau
van gebarencommunicatie. In combinatie met de kennis van en respect voor
de Dovencultuur zijn we in staat de juiste basishouding aan te nemen en
altijd creatief aan te sluiten bij onze bewoners. Op die manier kunnen wij
elkaar zo goed mogelijk begrijpen. Zo zijn onze gebaren.
Judith Reiff
Bestuurder

Jannie Kok
(bewoonster Zelfstandig
Wonen)

‘Het maakt niet uit hoe je communiceert’
Jannie Kok woont zelfstandig in De Gelderhorst, zat op school in Groningen en
komt uit een horende familie
Jannie Kok werd 77 jaar terug geboren in Assen in een horende familie. Op haar vijfde
ging ze naar Guyot in Groningen. Ze woonde er vijf jaar in het internaat en daarna reed
ze iedere dag met een groep dove kinderen met de bus van huis naar school. Eerst
reisde ze onder begeleiding van een juf, later zelfstandig. Op het doveninstituut leerde
ze gebaren en vingerspelling. Zowel in de klas als daarbuiten werden gebaren gebruikt.
Haar ouders leerden nooit gebarentaal. Op de dovenschool kon Jannie Kok dan ook veel
makkelijker communiceren dan thuis. ‘Ik heb een goede tijd gehad op Guyot.’
Toen ze zestien jaar was verliet Jannie Kok school. Op eigen initiatief heeft ze nog een
tijdje spraakles gehad bij een logopedist. Ondertussen ging ze aan de slag als naaister.
Haar collega’s waren horend. ‘Met duidelijk praten en wat gebaren begrepen we elkaar
wel.’ Ze vertelt dat ze altijd horende en dove vriendinnen heeft gehad. Toen ze trouwde
met een dove man gingen ze regelmatig naar een dovenclub. ‘Dat was heel gezellig
omdat iedereen elkaar begreep. Naast mijn werk heb ik veel aan sport gedaan, vooral
atletiek. Dat deed ik met horenden omdat het niveau daar veel hoger was.’
In 1999 verhuisde Jannie Kok van Purmerend naar De Gelderhorst. ‘Als je ouder wordt
raak je vrienden kwijt en wordt het moeilijker om met elkaar te communiceren. Met de
buren had ik geen contact en ik werd steeds eenzamer. Ik ben dan ook blij dat ik hier
woon. Het maakt niet uit hoe je communiceert. Iedereen past zich aan elkaar aan.’

Ellen van der Werf
(medewerkster voeding)

‘Iedereen weet hier wat Doof is’
Ellen van der Werf is Doof en werkt in de keuken en het restaurant, ze komt uit een
dove familie
Als klein kind kwam Ellen van der Werf al in De Gelderhorst. Ze voelde zich er thuis en
net als op Guyot in Groningen, waar ze op school zat, kan ze er zonder problemen met
iedereen communiceren. Als ze haar opleiding op de dovenschool heeft afgerond weet
ze niet welke vervolgstudie ze moet kiezen en ze besluit een tussenjaar te doen. Blij is
ze als ze op De Gelderhorst aan het werk kan. Vorig jaar oktober is ze begonnen en met
haar achttien jaar is ze een van de jongste medewerkers.
Na de administratie en de huishouding werkt ze nu alweer een paar maanden in de
keuken en de bediening van het restaurant. Op de vraag wat haar werk leuk maakt, hoeft
ze niet lang na te denken. ‘Mijn collega’s en de bewoners. Iedereen weet hier wat Doof
is, je hoeft je niet aan te passen.’ Enthousiast vervolgt ze: ‘Het is makkelijk dat je hier
gebaren kunt gebruiken en geen moeite hoeft te doen om elkaar te begrijpen. Veel bewoners maken verschillende gebaren, maar dat maakt helemaal niets uit. We begrijpen
elkaar gemakkelijk. Bovendien kan ik veel leren van de oudere mensen. Ze hebben veel
levenservaring.’ Ellen vertelt dat haar dove opa in Sneek woont en beslist niet weg wil uit
Friesland. ‘Dat begrijp ik en als ik hem was zou ik daar ook blijven, maar mijn ouders zou
ik zeker adviseren later in De Gelderhorst te gaan wonen.’

Janny Elferink
(bewoonster Zelfstandig
Wonen)

‘Je kunt in de Dovengemeenschap jezelf zijn’
Janny Elferink woont zelfstandig in De Gelderhorst, zat op school in Rotterdam en komt
uit een dove familie
Janny Elferink komt uit een dove familie. Haar ouders waren doof, een zus en haar twee
kinderen zijn het ook. Ze is 82 jaar en werd geboren in Schiedam. Ze woont inmiddels
zestien jaar in De Gelderhorst. Van haar derde tot veertiende zat ze op de dovenschool
in Rotterdam. Tijdens haar schooltijd woonde ze thuis bij haar ouders. Daar gebruikte ze
net als thuis gebaren. ‘In de lessen spraken de docenten, maar tussendoor mochten we
wel gebaren’, vertelt ze. Janny Elferink hield van taal en deed het goed op school. ‘Op
een gegeven moment kon ik er niets meer leren en ben ik samen met een ander doof
meisje naar een horende school in Rotterdam gegaan. De leerkrachten vonden dat niet
nodig, maar mijn ouders hebben mij van school gehaald. Ik ben blij dat ze dat gedaan
hebben.’
Na de reguliere school volgde Janny Elferink een secretaresseopleiding aan Schoevers
en ging daarna aan de slag als secretaresse/typiste. Ze ging in de jaren erna regelmatig
met horenden om, maar het contact was vaak oppervlakkig. ‘Vaak blijft het bij een kort
praatje over het weer. In de dovenvereniging was dat anders. Van kleins af aan namen
mijn ouders mij ermee heen. Daar kun je veel beter communiceren.’ Ze benadrukt dat
de Dovengemeenschap voor doven heel belangrijk is. ‘Je kunt er jezelf zijn. Dat maakt De
Gelderhorst dan ook zo bijzonder. We komen hier van verschillende dovenscholen.
De ene gebruikt wat meer gebaren dan de ander, maar we begrijpen elkaar en dat is
belangrijk.’

Onno Crasborn
(hoogleraar Nederlandse
Gebarentaal)

‘Als je visueel communiceert met gebaren dan noem ik dat
gebarentaal’
Onno Crasborn is hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen
Op de vraag wat gebarentaal is hoeft Onno Crasborn (45) niet lang na te denken. Vlot
antwoordt hij: ‘Ik ben daar heel soepel in. Als je visueel communiceert met gebaren
dan noem ik dat gebarentaal. Waar het om gaat’, vervolgt hij, ‘is dat je je onbeperkt
moet kunnen uitdrukken. Dat is belangrijk voor het ontwikkelen van je identiteit en voor
levensgeluk. Doven hebben daarvoor gebarentaal nodig. Het is een kwestie van respect
om je aan hen aan te passen. Doven kunnen zich niet aan horenden aanpassen.’
De Gelderhorst is voor Onno Crasborn typisch zo’n plek waar doven zichzelf kunnen zijn.
‘Er zijn voldoende doven bij elkaar om een gemeenschap te vormen en het personeel
stemt de communicatie af op de bewoners. Het is een plek waar doven niet hard hoeven
te werken om de ander te verstaan.’ De hoogleraar vindt dat medewerkers veel vormen
van visueel communiceren moeten kunnen beheersen. NGT hoeft niet de enige norm
te zijn. Veel bewoners hebben die taal immers niet geleerd. ‘De meesten moesten leren
spreken en leerden daarnaast wat gebaren. Ze communiceren dan ook makkelijker in
Nederlands ondersteund met Gebaren. Anderen, zoals doven uit een dove familie,
hebben een eigen versie van NGT. Onderzoek leert dat doven, ongeacht waar ze vandaan
komen en welke gebarentaal ze gebruiken, makkelijk met elkaar kunnen communiceren.
Ik kom veel in het buitenland, maar vind het fijn als ik in Nederland ben. Hier kan ik me
in mijn moedertaal uitdrukken. Dat vraagt geen inspanning. Voor bewoners in De
Gelderhorst geldt hetzelfde.’

Michiel Bouw
(Docent gebarentaal)

’Houding is voor mij prioriteit’
Michiel Bouw is Doof en docent gebarentaal, hij komt uit een horende familie
Een paar jaar terug studeerde Michiel Bouw (26) af bij de studie Leraar Nederlandse
Gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht. Zijn eerste stage van de opleiding was bij De
Gelderhorst. In 2014 besloot hij een open sollicitatie te sturen naar het Centrum voor
oudere Doven. Inmiddels werkt hij er als docent gebarentaal alweer bijna drie jaar met
veel plezier. ‘Je deelt hier de Dovencultuur met elkaar en je hoeft niet te vechten om
begrepen te worden.’
Op de vraag waar hij als docent het meest op let bij zijn cursisten hoeft hij niet lang na
te denken. ‘Houding is voor mij prioriteit. Als je een open en respectvolle houding hebt,
leer je makkelijker. Bewoners hebben verschillende achtergronden en communiceren
niet hetzelfde. Voor mij is het heel natuurlijk om daarop af te stemmen. Doven zijn veel
variatie gewend. Horende collega’s hoeven niet gelijk vloeiend te gebaren. Als ze maar
beseffen dat ze visueel communiceren. We streven er wel naar dat ze zo goed mogelijk
gebarentaal leren.’
Volgens Michiel bloeien veel bewoners op in De Gelderhorst. ‘In een horende omgeving
moet je je altijd aanpassen en vechten om begrepen te worden. Vooral ouderen hebben
daar moeite mee en worden eenzaam. Hier kunnen ze zichzelf zijn.’ Volgens hem draagt
de Dovencultuur ook bij aan het thuisgevoel van zowel bewoners als medewerkers. ‘Je
deelt een stukje cultuur met elkaar. Dat is een breed begrip, maar heeft te maken met
taal, normen en waarden, levenservaring en je identiteit.’

Jozef Heijnen
(bewoner van het Zorghuis)

‘Ze proberen je hier te begrijpen’
Jozef Heijnen is bewoner van het zorghuis in De Gelderhorst, zat op school in
Sint-Michielsgestel en komt uit een horende familie
Jozef Heijnen is 69 jaar. Sinds 2012 woont hij in De Gelderhorst. Toen hij vier jaar was,
ging hij naar het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. Hij zat er zestien jaar en
alleen in de zomer- en kerstvakantie ging hij naar huis. Op het doveninstituut mocht hij
geen gebaren gebruiken, ook niet buiten de schooltijden. ‘Ze waren heel streng’, weet hij
nog.
Na zijn schooltijd verhuisde Jozef Heijnen weer terug naar zijn horende ouders in Sittard.
Hij vond werk als schilder en bleef dit heel zijn leven doen. ‘Met collega’s op het werk
praatte ik een beetje. Dat ging best wel goed. We begrepen elkaar wel.’ Buiten zijn werk
had hij weinig contact met horende mensen. Zijn buren zei hij gedag, maar een praatje
had hij nauwelijks met ze. ‘Ik ging wel naar de dovenclub. Daar konden we goed met
elkaar communiceren. Het was er gezellig.’
Na het overlijden van zijn ouders woonde Jozef Heijnen nog een aantal jaar bij zijn
horende zus tot hij naar De Gelderhorst verhuisde. In het begin was het wennen,
vertelt hij. ‘Ik vind het heel fijn dat ik hier kan praten en gebaren. Het maakt niet uit. Ze
proberen je hier te begrijpen.’
Al jaren is hij lid van de biljartclub. ‘Er zitten alleen dove mensen op. Het is er erg
gezellig. Ieder jaar spelen we competitie tegen teams met horende biljarters uit Ede en
omgeving. Dat is leuk. Zij praten en wij gebaren. Meestal winnen de horenden. Wij
moeten meer oefenen om te kunnen winnen’, zegt hij met een glimlach.

Annemiek Littooij
(Hoofd P&O)

‘Mooi dat er zoveel geïnvesteerd wordt in communicatie’
Annemiek Littooij is hoofd P&O en heeft een zoon die doof en verstandelijk beperkt is,
zelf is ze horend
Sinds december 2017 werkt Annemiek Littooij (47) als hoofd P&O in De Gelderhorst. Ze
heeft een zoon van negen jaar die doof en verstandelijk beperkt is. Om goed met hem te
kunnen communiceren, volgde ze gebarencursussen. ‘Ik wilde de taal echter beter leren,
maar had weinig contact met doven om in de praktijk te oefenen. Ik was dan ook heel
blij met de vacature hier. Je wordt hier ondergedompeld in de gebarentaal.’ Sinds ze in
De Gelderhorst werkt, volgde Annemiek verschillende interne gebarencursussen. ‘Het is
heel intensief. Ik vind het mooi dat er zoveel geïnvesteerd wordt in communicatie en dat
de lat hoog ligt. Dat maakt deze organisatie speciaal.’
Bij de selectie van nieuwe medewerkers wordt veel aandacht besteed aan
communicatie. ‘Dat begint al met de brief. Het is belangrijk dat een sollicitant laat zien
dat communicatie en gebarentaal voor ons belangrijk zijn.’ Bij sollicitatiegesprekken zit
er altijd een dove medewerker bij. ‘Die kijkt vanuit zijn of haar doof-zijn of de kandidaat
geschikt is. Belangrijk is een bepaalde basishouding. Heb je respect voor die ander, wil je
hem of haar begrijpen en zie je doven en horenden als gelijkwaardig. Als je nieuwsgierig
bent naar die ander dan motiveert dat om gebarentaal te leren.’ Na het gesprek volgt
een uitgebreide screening. ‘Dan beoordelen we of je in staat bent gebarentaal te leren,
hoe je mondbeeld is en of je creatief bent in het zoeken naar alternatieve vormen van
communicatie. Het is namelijk de bedoeling dat je aansluit bij de communicatiemogelijkheden van de bewoners.’

Cijfers en feiten

Cijfers en feiten
De Gelderhorst heeft

Verzorgingshuiszorg (62 plaatsen),
Verpleeghuiszorg (13 plaatsen),
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.

Aantallen cliënten

In 2017 zijn er in totaal 85 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.
ZG en VV in % 2009
VV		
15%
ZG 		
85%

Capaciteit en productie

2010
22%
78%

2011
24%
76%

2012
16%
84%

2013
11%
89%

2014
8%
92%

2015
6%
94%

2016
5%
95%

2017
5%
95%

Aantal opgenomen personen in het kader van de WLZ				
85
Aantal personen die zelfstandig wonen aan wie zorg is
geleverd in het kader van de WMO 	
69
Aantal WLZ-dagen in verslagjaar 						
26.760

Verschuiving binnen ZG in %						
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3%
17%
34%
3%
8%
3%
16%
ZG1
27%
34%
27%
29%
40%
35%
40%
ZG4
41%
38%
29%
41%
31%
35%
32%
ZG2
29%
11%
9%
27%
21%
26%
11%
ZG3

2016
3%
23%
41%
33%

2017
3%
22%
43%
32%

Personeel

Omzet (x €1.000)

Cijfers bezoeken

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 				
Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 		
Van de medewerkers is 39 procent doof/slechthorend

Zorgverzekeringswet		
Wet Langdurige Zorg			
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Overige zorgprestaties			
Subsidies			
Overige opbrengsten			
Totaal 		

2017
202
7.565
454
93
64
316
8.694

2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 groepen oudere Doven uit Frankrijk
1 groep oudere Doven uit België
1 groep horende Chinezen werkzaam in de zorg voor Doven
internationaal congres met 37 deelnemers uit 10 landen
Entree/AKA, ROC A12
studenten van NHTV, Breda
student Health & Society, Wageningen Universiteit
UCU University College Utrecht
meeloopdagen
studenten HU IGT&D, tolkenopleiding
ROC A12, verpleegkundige studenten niveau 4
studenten UvA, opleiding NGT

2016
168
7.445
438
107
19
380
8.557

185
105

Verschil
20%
2%
4%
-13%
237%
-17%
2%

Aantal
110
40
12
11
4
1
17
2
2
50
6

Raad van Toezicht

mw. I.C. (Iske) ter Haar (voorzitter)
dhr. P.J. (Paul) Kool (vicevoorzitter)
mw. A. (Alita) Hidding
dhr. J. (Jan) Dikken
dhr. R. (Rob) van Oostveen

Bestuurder

mw. J.M.H. (Judith) Reiff-de Groen

Het jaardocument 2017 en meer informatie op www.gelderhorst.nl

				
				
				
				

Telefoon :
Fax :		
Website :
E-mail :		

De Gelderhorst
Willy Brandtlaan 40
6716 RK Ede
0318-698100
0318-698120
www.gelderhorst.nl
info@gelderhorst.nl

