
BEWONERS 
Betsy Katsman en Bertha Wesemann, voorzitter en vice-
voorzitter van de cliëntenraad (CR), komen met de CR op 
voor de belangen van de bewoners van De Gelderhorst. 

Betsy en Bertha: “Er is onrust, maar tegelijkertijd is het 
voor de bewoners moeilijk te snappen wat de gewijzigde 
plannen van de raad van toezicht in de praktijk voor hen 
betekenen. Iets unieks en waardevol voor de dovenge-
meenschap staat hier in Ede op het spel.”
Betsy en Bertha leggen uit hoe het zit: “De cliëntenraad 
(CR) vertegenwoordigt de bewoners en de ondernemings-
raad (OR) vertegenwoordigt het personeel. Directeur van 
De Gelderhorst is Alie Hooijer. Daarboven bevindt zich nog 

de bestuurder Jan Tempelaar.” Helemaal bovenaan staat de 
Raad van Toezicht (RvT). Deze raad controleert het beleid 
en benoemt de bestuurder. Zij houden zich niet bezig met 
de dagelijkse gang van zaken van De Gelderhorst, maar 
houden toezicht op afstand. En die afstand blijkt levens-
groot. 
“Het botert niet”, stellen Betsy en Bertha vast. Met het 
aantreden van de nieuwe voorzitter van de RvT in 2014 
werd aangekondigd dat Jan Tempelaar verplicht met pensi-
oen zou gaan. Dit bericht zorgde voor onrust in 
Gelderhorst. Wie zou de nieuwe bestuurder worden? Zou hij 
of zij enige band hebben met de dovenwereld of dovencul-
tuur?” Vertegenwoordiging van de dovenwereld is belang-
rijk voor de cliëntenraad. “We zijn teleurgesteld in het eni-
ge dove bestuurslid van de RvT. Wat is haar rol eigenlijk? 
Er schijnt ook geen tolk te zijn bij de vergaderingen, kan 
dit dove bestuurslid wel alles volgen?”
Betsy en Bertha wijzen op een onderliggend probleem: De 
huidige leden van de RvT hebben geen vertrouwen meer in 
de toekomst van De Gelderhorst. “Door de afname van het 

De afgelopen maanden is er veel rumoer ontstaan 
rond De Gelderhorst. In dit woon- en zorgcentrum 
in Ede wonen zo’n 175 oudere doven. Bestuurlijke 
problemen zijn zo hoog opgelopen dat de onderne-
mingsraad, de cliëntenraad en het management 
van De Gelderhorst eind vorig jaar het vertrouwen 
hebben opgezegd in hun raad van toezicht. Deze 
raad van toezicht doet echter alsof haar neus bloedt 
en ziet geen problemen. De regionale kranten be-

richten er over, Dovenschap spreekt van autoritaire 
toezichthouders, bewoners kwamen in protest bijeen 
en dove jongeren zijn een steunactie begonnen. 
Wat is er nu precies aan de hand? En wat bete-
kent dit allemaal voor de Dovengemeenschap in 
Nederland? Woord en Gebaar sprak vier mensen: 
directeur Alie Hooijer, cliëntenraadsleden Bertha 
Wesemann en Betsy Katsman en de offi ciële woord-
voerder van deze beide raden, Dick Karssen.

Wat is er toch aan de hand op
GELDERHORST

aantal oudere doven en de ontwikkelingen om hen onder te 
brengen bij reguliere zorginstellingen, heeft de RvT beslo-
ten om geen verdere uitbreiding (nieuwbouw) toe te staan 
en een andere bestuurder aan te stellen.” 
Het verzet tegen de RvT krijgt veel steun vanuit de doven-
gemeenschap. Met de actie ‘Ik ben Gelderhorst’ hebben 
meer dan zestig jonge dove mensen zich aangemeld voor 
de wachtlijst van het ouderencentrum. “Een zorginstelling 
met 175 doven heb je niet zomaar terug als die ooit zou 
worden opgeheven. Als doven door het hele land verspreid 
worden over reguliere zorginstellingen, kunnen ze minder 
gemakkelijk hun eigen gemeenschap in stand houden”, 
aldus Betsy en Bertha. Volgens de cliëntenraad lijkt de RvT 
‘doof te zijn’ voor deze culturele waarde van De 
Gelderhorst. Meebewegen met grootschalige veranderingen 
binnen de fi nanciering van de zorg in Nederland lijkt voor 
hen belangrijker dan gemaakte afspraken en zorg voor de 
culturele identiteit van de bewoners. 
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DIRECTIE
Alie Hooijer, directeur van De Gelderhorst, is erg voor-
zichtig met uitspraken over de organisatie. Toch wil zij 
graag aan Woord en Gebaar vertellen hoe zij de afgelo-
pen maanden heeft ervaren. 

“Offi cieel ben ik als directeur geen partij in het hele con-
fl ict.” Toch voelt Alie Hooijer zich sterk betrokken. “Het 
kost ontzettend veel energie. Het is wel duidelijk dat het 
niet goed zit. Iedereen is moe. Maar ik merk toch dat we 
elke keer weer kleine stapjes maken.” 
Alie Hooijer pleit ervoor dat De Gelderhorst een centrale 
plaats blijft voor doven. “Je hebt een zekere massa nodig 
om als De Gelderhorst te kunnen blijven bestaan, omdat 
je het anders niet kunt fi nancieren.” Dat betekent dus dat 
er voldoende dove bewoners moeten zijn, ook in de toe-
komst. Kleine organisaties kunnen het zich niet permitte-
ren als ruimtes leegstaan. Ze vullen dan lege kamers met 
horenden. “Dan is het voor doven niet meer interessant 
om daar naartoe te gaan.” 
Alie twijfelt niet aan de interesse van doven om in De 
Gelderhorst te wonen. De bestaande wachtlijst van rond 
de 120 geïnteresseerden plus de ruim 60 jongere aanmel-
ders van de protestactie ziet zij als bewijs hiervan. Alie: 
“Daar kun je aardig wat woningen mee vullen.”

WOORDVOERDER PERSONEEL EN BEWONERS
Toen in juli 2015 ophef ontstond tussen de OR/CR en de 
RvT raakte Dick Karssen betrokken bij de 
Dovengemeenschap. Inmiddels is hij woordvoerder en 
bemiddelaar voor de Ondernemingsraad en Cliëntenraad 
van De Gelderhorst in hun confl ict met de RvT.

Dick werd door de OR gevraagd hoe zij invloed konden uit-
oefenen op de benoeming van een nieuwe bestuurder. Een 
plan werd opgesteld en afspraken werden gemaakt. 
Afspraken die helaas niet werden nagekomen door de RvT. 
Gebrek aan transparantie en communicatie aan de kant van 
de RvT leidde tot het confl ict. Zo wil de RvT geen ophelde-
ring geven over wat zij bedoelen met de ‘heroriëntatie’ van 
De Gelderhorst. “Dat is nou precies één van de alarmbellen 
waarom er wantrouwen is ontstaan. Ondertussen hadden 
verschillende personen al gesolliciteerd als opvolger van 
Jan Tempelaar. Maar er kwam maar geen informatie van de 
RvT.” 
De verstoorde relatie en het ontstane wantrouwen leiden 
ertoe dat personeel en bewoners hun vertrouwen in de RvT 
hebben opgezegd via een open brief begin november. Het 
management van De Gelderhorst ondersteunde die beslis-
sing. Ook hierop is geen reactie gekomen. De RvT is ge-
woon blijven zitten en neemt een betuttelende houding 
aan. Dick: “De RvT zegt: Wij blijven zitten want we moeten 
belangrijke besluiten nemen. Maar dat is bizar, want ze 

zeggen zich in te zetten in het belang van de organisatie, 
terwijl die hele organisatie zich tegen hen keert.”
Van begin december 2015 tot midden januari is geen con-
tact geweest met de RvT, tot RvT in januari plotseling een 
open brief schreef aan Dovenschap, gericht aan ‘Bewoners 
en toekomstige bewoners van De Gelderhorst’. Hierin wordt 
alleen ingegaan op de discussie rondom huisvesting. 
Verdere confl icten en de vertrouwensbreuk met de organi-
satie worden ontkend. Een patstelling. 

De Raad van Toezicht heeft geen antwoord gegeven op het 
verzoek van W&G om voor dit artikel commentaar te 
geven. Duidelijk is dat het hier niet alleen gaat om een 
conflict op bestuurlijk niveau. Het gaat om de toekomst van 

Dovencultuur in Nederland. Met de dreigende sluiting van 
het Guyotinternaat, staan hierdoor twee belangrijke 
plaatsen waar dovencultuur bloeit, voor jongeren en voor 
ouderen, op de tocht. 
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