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Eerder dit jaar bracht Woord en Gebaar al verslag 
uit van het tumult dat is ontstaan rond de organi-
satie van woon- en zorgcentrum De Gelderhorst in 
de Ede. Sindsdien zijn de bestuurlijke problemen zo 
hoog opgelopen dat één van de hoogste rechterlijke 

organen in Nederland, de Ondernemingskamer van 
het Gerechtshof in Amsterdam, is ingeschakeld om 
een uitspraak te doen over het conflict binnen de or-
ganisatie. Waar gaat het conflict over? En hoe staat 
het er nu voor? Een terugblik op de ontwikkelingen 

van het afgelopen jaar.

Dovencentrum De Gelderhorst  nationaal  nieuws: 
GELDERHORST

Door: Michou Benoist Foto's: Gelderhorst

Conflict met de Raad  van Toezicht loopt op.
Een terugblik op de laatste ontwikkelingen 
rond het centrum voor dove ouderen in Ede.
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WAT GING ERAAN VOORAF?
Vorig jaar begonnen voor de Cliëntenraad, de 
Ondernemingsraad, en het managementteam van de 

Gelderhorst de scheurtjes in hun vertrouwen met de Raad 
van Toezicht serieuze vormen aan te nemen. Oorzaak: De 
Raad van Toezicht geeft geen duidelijkheid over wat zij een 
heroriëntatie van de organisatie noemen. Hier reageert de 
Raad van Toezicht niet op. De onrust groeit na de publica-
tie van een artikel in de regionale krant De Gelderlander. 
Hierin geeft de voorzitter van de Raad van Toezicht aan 
dat er rekening moet worden gehouden met de mogelijk-
heid dat dove ouderen in de toekomst niet meer in de 
Gelderhorst willen wonen omdat doven geïntegreerd zou-
den zijn in de samenleving. Dit leidde ertoe dat op 5 no-
vember 2015 de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het 
managementteam gezamenlijk hun vertrouwen opzeggen in 
de Raad van Toezicht. 
Als tegengeluid zetten een groep dove jongeren eind de-
cember de actie “Ik ben Gelderhorst” op, waarbij mensen 
worden opgeroepen zich aan te melden voor de 
Gelderhorst. Een stortvloed aan aanmeldingen volgt: 
Allemaal jonge doven die in de toekomst in de Gelderhorst 
willen wonen. De aanmeldingen en de facebookpagina vor-
men een steunbetuiging die het belang tonen van De 
Gelderhorst voor doven in Nederland.
Op 19 januari post de Raad van Toezicht een open brief 

Dovencentrum De Gelderhorst  nationaal  nieuws: 

aan Dovenschap waarin zij het confl ict binnen de 
Gelderhorst ontkennen. Ze geven aan de dovencultuur en 
NGT wel degelijk centraal te stellen en verklaren dat zij 
achter nieuwbouwplannen van de Gelderhorst staan, mits 
deze fi nancieel haalbaar zijn. Dick Karssen, woordvoerder 
voor cliëntenraad en ondernemingsraad, geeft echter aan 
dat het gaat om een breder confl ict en dat het vastgoed-
plan dat door de Raad van Toezicht aangevoerd wordt 
slechts één symptoom is. Het gaat ook om slechte commu-
nicatie, het gegeven dat partijen niet of onvolledig in-
spraak kunnen hebben in belangrijke beslissingen en ge-
deeltelijk, slecht of niet geïnformeerd worden. Dit is de 
sfeer van wantrouwen die moet worden opgelost.

LAWAAIPROTEST, HANDTEKENINGENACTIE 
EN KAMERVRAGEN IN DEN HAAG
De boodschap van het gebrek aan vertrouwen wordt over-
gebracht door bewoners en het actiecomité tijdens het 
lawaaiprotest op 25 februari 2016. De Raad van Toezicht 
wordt tijdens zijn bezoek aan de Gelderhorst verrast door 
bewoners die met familie en personeel klaar zitten met 
spandoeken, potten en pannen. Bewoners geven aan dat 
zij zich bedreigt voelen door het confl ict. Er bestaat ondui-
delijkheid over het voortbestaan van De Gelderhorst, en 
mensen maken zich zorgen. Nadat voorzitter Jan Willem 
Buyser de bewoners kort te woord staat, volgt een kort 

Confl ict met de Raad  van Toezicht loopt op.
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gesprek met OR, CR en management. Helaas wil de Raad 
van Toezicht tijdens de besloten vergadering alleen praten 
over de vastgoedplannen, en niet over de problemen die te 
maken hebben met de vertrouwensbreuk. Wanneer in de 
zaal het lawaai opnieuw aanzwelt, dreigt de Raad van 
Toezicht 112 te bellen, omdat zij zich bedreigd voelen. 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Managementteam zijn 
gefrustreerd en teleurgesteld.
Er wordt een bemiddelingsproces gestart waarbij externe 
personen proberen beide partijen dichter bij elkaar te krij-
gen. Intussen zijn aan beide kanten ook advocaten inge-
schakeld. De functie van bestuurder Jan Tempelaar staat op 
de tocht, een aantal maanden voor zijn geplande pensioen. 
Ook de functie van directeur Alie Hooijer wordt bedreigd: 
de Raad van Toezicht wil de twee functies van directeur en 
bestuurder samenvoegen: De opvolger van Tempelaar zou 
ook Hooijer gaan vervangen. 
Inmiddels heeft het actiecomité handtekeningen verzameld 
voor het vertrek van de Raad van Toezicht. Op 28 april, 
tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag, wor-
den de handtekeningen door bewoners en het comité aan-
geboden aan Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. Hij neemt 
de klachten zeer ernstig op. Ook is hij verbaasd over het 
feit dat de Raad van Toezicht blijft zitten ondanks het ge-
brek aan vertrouwen binnen de organisatie. Hij stelt voor 
om te proberen in de Tweede Kamer vragen te stellen rond 
deze problematiek. Daarnaast noemt van Dijk bij het aan-

nemen van de handtekeningen de mogelijkheid voor de 
Gelderhorst om naar de Ondernemingskamer te stappen.

DE ONDERNEMINGSKAMER
De Raad van Toezicht neemt het initiatief en benadert de 
Ondernemingskamer. De Raad vraagt om een onderzoek en 
eist dat bestuurder Jan Tempelaar wordt vervangen door 
een tijdelijke bestuurder. Hierop reageren de Cliëntenraad, 
Ondernemingsraad met een tegeneis. Ook zij vragen om on-
derzoek, en eisen op hun beurt dat de voorzitter van de 
Raad van Toezicht wordt geschorst.
Het gebeurt niet vaak dat een zorgorganisatie naar de 
Ondernemingskamer stapt: Het kost veel geld en tijd. 
Alleen in uitzonderlijke situaties komt het tot een zaak 
voor de Ondernemingskamer.
De kwestie rond de Gelderhorst blijkt een voorbeeld van 
zo’n bijzondere situatie: Op 16 juni 2016 reist een delega-
tie van de Gelderhorst met een bus vol bewoners, perso-
neelsleden en enkele familieleden van bewoners naar 
Amsterdam voor de zitting van de Ondernemingskamer. De 
hele zaal zit vol: Er zijn ruim zestig aanwezigen en beide 
partijen hebben meerdere advocaten meegebracht. Ook de 
Inspectie voor Gezondheidszorg is aanwezig. Twee tolken 
gebarentaal van de Gelderhorst doen hun best alles wat 
gezegd wordt, te vertalen.
De behandeling van de zaak verloopt rustig. De voorzitter 
van de rechters geeft vòòr het begin van de zitting aan dat 

WAT IS DE 
ONDERNEMINGS-
KAMER?
De Ondernemingskamer is 
een soort rechtbank die 
recht spreekt in conflicten 
tussen bestuursorganen 
(bijvoorbeeld Raden van 
Toezicht). Het is een 
machtig orgaan, alleen de 
Tweede Kamer staat 
boven de Ondernemings-
kamer. Het gebeurt niet 
vaak dat organisaties 
daadwerkelijk een zaak 
beginnen bij de Onderne-
mingskamer. De Onderne-
mingskamer heeft zitting 
in het Paleis van Justitie in 
Amsterdam.
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zij het tv-programma ‘De Hokjesman’ hebben gezien en op 
de hoogte zijn van de dovencultuur in Nederland. 
Daarnaast vertelt hij dat het er bij deze zitting niet om 
gaat schuldigen aan te wijzen. Daarvoor is een eventueel 
vervolgonderzoek nodig. Vandaag richt de 
Ondernemingskamer zich op het oplossen van de situatie, 
die voor iedereen onwerkbaar is. De visie van de Raad van 
Toezicht wordt het eerst besproken, daarna de kant van de 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Tussendoor stelt de 
Ondernemingskamer rustige, maar kritische vragen. Af en 
toe vragen tolken om rust, wanneer mensen te snel of te 
onduidelijk spreken voor de tolken. De voorzitter spreekt 
zijn bewondering uit voor de tolken en vraagt advocaten 
niet te vervallen in technisch jargon. Het is belangrijk dat 
het publiek de zaak goed kan volgen.
Een samenvatting: De Raad van Toezicht wil de organisatie 
van De Gelderhorst  beschermen tegen een faillissement. 
Het vastgoedplan deugt niet en dat rekenen zij bestuurder 
Jan Tempelaar zwaar aan. Daarnaast wordt gesteld dat de 
communicatie stroef verloopt en er niet wordt gereageerd 
op vragen. De Gelderhorst zou een gesloten cultuur heb-
ben. Tenslotte vragen ze zich af of de bestuurder niet te 
dicht staat bij de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en het 
Managementteam. Is die niet zo nauw betrokken dat het 
lastig is voor Cliëntenraad, Ondernemingsraad en 
Managementteam om kritisch te zijn over de organisatie en 
de belangen van de bewoners?

De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad, en de advocaat 
van Jan Tempelaar, geven aan dat de nieuwbouwplannen 
kortweg zijn afgewezen, zonder dat er een duidelijk advies 
werd gegeven over mogelijke aanpassingen. Er is niet of 
onvolledig gecommuniceerd door de Raad. Daarnaast geeft 
de advocaat van Tempelaar aan dat de Gelderhorst geen 
gesloten cultuur heeft, maar dat de gemeenschap een hele 
eigen achtergrond heeft. Wanneer hiermee rekening wordt 
gehouden, ontstaat een hele andere indruk: een unieke 
plek voor mensen die hier bekenden van lang geleden ont-
moeten, een belangrijke plek voor de dovengemeenschap 
in Nederland.

DE UITSPRAAK
Drie weken later, op maandag 4 juli, doet de Onder-
nemings kamer schriftelijk zijn uitspraak. De voorzitter van 
de Raad van Toezicht, Jan Willem Buyser, is per direct ge-
schorst. Mevrouw J.P. Rijsdijk wordt tijdelijk voorzitter 
Raad van Toezicht. Naast Jan Tempelaar is Mevrouw C.M. 
Insinger door de Ondernemingskamer aangewezen als de 
tijdelijk bestuurder. Rijsdijk en Insinger hebben een beslis-
sende stem.  Er wordt nu volop gewerkt aan het oplossen 
van de problemen. Het blijft dus nog spannend hoe het 
verder gaat, vooral met de plannen voor nieuwbouw. Voor 
veel oudere doven betekent dit dat de onzekerheid over 
mogelijke verhuizing naar Ede nog langer aanhoudt.   

WIE IS WIE IN 
DE GELDERHORST?
Cliëntenraad: 
Een gekozen groep van bewoners, 
betrokkenen en familieleden die op 
komen voor de belangen van de 
cliënten van de Gelderhorst.

Ondernemingsraad: 
Een gekozen groep van medewerkers 
die namens het personeel opkomen.

Managementteam: 
Het managementteam bestaat uit de 
managers van alle afdelingen van de 
organisatie.

Bestuurder en directeur: 
Alie Hooijer houdt zich als directeur 
bezig met het dagelijkse organisatie. 
Bestuurder Jan Tempelaar richt zich op 
het algemene beleid.

Raad van toezicht: 
De Raad van Toezicht controleert en 
adviseert de organisatie. Zij staan boven 
de bestuurder en directeur.

De handtekeningen aangeboden aan Tweede Kamerlid Otwin van Dijk
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