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Geachte dames en heren,
Begin december bereikte ons het bericht dat de cliëntenraad en de ondernemingsraad van de
Gelderhorst het vertrouwen hebben opgezegd in de Raad van Toezicht. Het management
ondersteunt deze beslissing. Uit het bericht begrijpen wij dat de Raad van Toezicht de wens van de
cliëntenraad en de ondernemingsraad, dat de voorzitter van de Raad van Toezicht zijn functie
neerlegt, verwerpt en haar eigen plan trekt. Wij hebben de dovengemeenschap op 3 december
hierover geïnformeerd, via onze website, Facebook-pagina en Twitter-account.
Op 10 december verscheen in de Gelderlander een bericht met als kop “Conflict splijt zorgcentrum
voor oudere doven in Ede”. Hieruit maken wij op dat er op het moment van schrijven nog geen
oplossing gevonden was. Bijna twee weken later lijkt die er alsnog niet te zijn. Dovenschap wil over
deze situatie nadrukkelijk haar zorgen kenbaar maken. De Gelderhorst is een belangrijke
verworvenheid van de dovengemeenschap en een uniek fenomeen in de wereld. Niemand wil er
wonen tot het nodig is, maar ook niemand wil dat deze unieke woonvorm verdwijnt.
De Raad van Toezicht handelt volgens de cliëntenraad en ondernemingsraad niet volgens de missie,
visie en cultuur van de Gelderhorst. In onze optiek is het essentieel voor de Gelderhorst dat deze
woonvoorziening beschouwd wordt als woonplek van een culturele en linguïstische gemeenschap,
namelijk de Nederlandse Dovengemeenschap met haar gebarentaal en cultuur. Dat het gaat om
mensen die, op een zeker moment, zorg nodig hebben, maakt de Gelderhorst niet automatisch
uitsluitend tot verpleeg- of verzorgingsinstelling. Het is en blijft in de eerste plaats een “Dovendorp”.
Dovenschap dringt aan op een snelle oplossing voor het huidige conflict. Bij voorkeur door in te gaan
op de wensen van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Indien de Raad van Toezicht dit weigert,
verzoeken wij dringend om de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden in te schakelen. Andere
opties zijn een gang naar de kantonrechter of de Ondernemingskamer. Wij willen hier benadrukken
dat de wijze waarop de Raad van Toezicht op de situatie reageert getuigt van een regenteske
attitude. Een attitude die anno 2015 niet van deze tijd is.
Wij vertrouwen erop dat u deze brief binnen de RvT, cliëntenraad, ondernemingsraad en het
management zal verspreiden. Dovenschap plaatst deze brief op haar website.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
E. Westerhoff
Voorzitter Dovenschap

