
WORKSHOP 

voor professionals en vrijwilligers in de zorg aan dove mensen en zij die 

daarin geïnteresseerd zijn. 

 

De Universiteit van Amsterdam en De Gelderhorst organiseren een workshop over zorg 

aan dove mensen, die inspeelt op het veranderende zorg-klimaat in Nederland en de 

consequenties die dat heeft voor de praktijk. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

Wat is goede zorg voor dove mensen? Hoe specifiek moet die zorg zijn? 

Woensdagmiddag 18 mei van 13.00 – 17.00 u. In De Gelderhorst, Ede 

Tolken NGT en een schrijftolk zijn aanwezig. 

 

 

Programma: 

12.45 uur – Inloop 

13.00 – 13.05 uur – Welkom en toelichting op het programma 

13.05 – 14.00 uur 

Inleidingen vanuit verschillende ervaringsterreinen: 

* Dorien de Graaf (De Gelderhorst) – dove ouderen 

* Jeantine Janse (Doof & Co) – dove volwassenen 

* Marijn de Boer (Zaamzorg) – dove en slechthorende (jong) volwassenen 

* Hanny Plomp (JobDoen) – buddies voor doven en slechthorenden 

Iedere inleider zal een stelling of vraag opwerpen voor de workshopdiscussies 

14.00 – 14.30 uur Pauze met koffie/thee 

14.30 – 16.15 uur 

Twee workshoprondes met discussies in kleine groepjes over de stellingen en vragen 

van de inleiders. Eigen ervaringen van de deelnemers zijn daarbij belangrijk om 

antwoord te vinden op de vraag: Hoe specifiek moet de zorg voor doven zijn? 

14.30-15.15 uur – Workshopronde 1 

15.30-16.15 uur – Workshopronde 2 

16.15 – 16.30 uur – Korte pauze 

16.30 – 17.00 uur – Afsluitende plenaire bijeenkomst waarin we de bevindingen uit de 

workshops uitwisselen en proberen conclusies te trekken. 

17.00 uur Afsluiting met een drankje en een hapje 

 



Toelichting 

In de zorg zijn grote veranderingen aan de gang. Cliënten en professionals krijgen te 

maken met kleinere budgetten en nieuwe regelingen. Verantwoordelijkheden 

verschuiven steeds meer van de centrale overheid naar gemeenten en naar 

particulieren. Er wordt bezuinigd, maar ook de visie op zorg verandert. In de 

participatiesamenleving moeten burgers zelf een groter aandeel leveren in de zorg voor 

elkaar: mantelzorg. Ook moet de zorg ‘maatschappelijker’ worden. Dat wil zeggen: 

minder centraal geregeld, minder in aparte instellingen, meer geïntegreerd met 

bestaande voorzieningen in de buurt. 

Overal krijgen zorgprofessionals en mantelzorgers met het nieuwe beleid te maken. 

Maar wat voor gevolgen hebben deze veranderingen voor zorg aan bijzondere 

doelgroepen, zoals dove mensen? Hebben bijzondere groepen ook bijzondere zorg 

nodig? De overheid wil bijzondere voorzieningen zo beperkt mogelijk houden. 

Integratie, inclusie, participatie…. dat zijn de uitgangspunten. Maar wat is nodig voor 

goede zorg aan dove cliënten en hoe kan dat gerealiseerd worden? Professionals en 

vrijwilligers in de zorg voor dove mensen hebben hierover veel praktijkkennis, maar een 

platform om ervaringen uit te wisselen is er niet echt. Daardoor kan kennis makkelijk 

verloren gaan. 

Daarom organiseren onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking 

met De Gelderhorst een workshop. Dove en horende medewerkers van De Gelderhorst, 

Zaamzorg, Doof & Co en JobDoen geven hun visie in prikkelende presentaties, waarover 

deelnemers in werkgroepjes met elkaar discussiëren. 

 

Voor wie? 

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zorg aan dove 

mensen (van alle leeftijden) te maken heeft of daarin geïnteresseerd is. Zowel 

professionals als vrijwilligers in de (mantel)zorg aan doven worden van harte 

uitgenodigd om vanuit hun eigen expertise ervaringen en visies met elkaar te delen. 

Deelname is gratis. 

 

Waar? 
De workshop vindt plaats in De Gelderhorst, Willy Brandtlaan 40, 6716 RK Ede (melden 

bij receptie). 

 

Inschrijven 

U kunt zich opgeven voor deze workshop door te mailen naar: info@gelderhorst.nl 

Deelname is gratis. Uiterste inschrijfdatum: 16 mei 

 

Bij opgave graag vermelden: D/SH/H en welke tolkvorm gewenst is: gebarentolk 

/schrijftolk. Ook graag aangeven of u hiervoor tolkuren kunt inzetten. 


