VOORWOORD
Het jaar 2020 startte voorspoedig. SWDA zat al een
aantal jaren in de lift en deze lijn wilden wij doorzetten.
Echter overkwam de Stichting een situatie die nog nooit
eerder had plaatsgevonden in Nederland. Een virus dat
levensgevaarlijk bleek, legde de hele wereld stil.
Vanaf maart tot aan het einde van 2020 moest SWDA
al zijn activiteiten opschorten of in een andere vorm
uitvoeren. Dit vroeg om creativiteit, flexibiliteit en heel
veel geduld van iedereen.
Het is een lastige situatie en nog weten wij niet hoe
2021 eruit zal zien. Het is alleen maar te hopen dat er
snel grip op het virus komt en dat het ‘normale’ leven
weer mogelijk is. In dit jaarverslag zullen wij u meenemen in het jaar tot en met maart 2020 en hoe SWDA na
die tijd in andere vorm is verdergegaan.
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de sociale media bijgehouden en worden er
maandelijks nieuwsbrieven verstuurd. Daarbij is
er elke dag bij SWDA iemand aanwezig om allerlei
vragen te beantwoorden. Verder is SWDA actief
in de voorlichting aan politiek, werkgevers en de
maatschappij over doof-zijn, de dovencultuur, plus
de uitdagingen die doofheid met zich meebrengt en
de eventuele oplossingen daarvoor.  
SWDA heeft het beheer over een eigen gebouw,
het DovenOntmoetingsCentrum (DOC) aan de
Stadhouderskade 89 in Amsterdam. Op de eerste
verdieping is een kantoor en een werkruimte voor
de Stichting Welzijn Doven Amsterdam gevestigd. Op
de begane grond is een aantal ruimtes beschikbaar
voor diverse activiteiten. Zo kunnen er cursussen,
lezingen, bijeenkomsten van besturen, commissies,
werkgroepen en activiteiten van dovenverenigingen
georganiseerd worden.
Dove mensen kunnen uiteraard ook naar ‘horende’
verenigingen gaan, alleen worden zij hier niet of
nauwelijks geaccepteerd. Grotendeels heeft dit
te maken met communicatieproblemen. Dat er
één centrale plek in Amsterdam is waar zij te allen
tijde terecht kunnen en hun activiteiten kunnen
beoefenen is essentieel in de Dovengemeenschap.
SWDA voelt als een ‘warm bad’. Dit is ook de reden
dat dove mensen graag bij elkaar zijn in het DOC.
Hier kunnen zij zich verstaanbaar maken in hun
eigen taal en hun eigen cultuur beleven en zich
verder ontwikkelen.   

2. Organisatie
binnen SWDA
SWDA, Stichting Welzijn Doven Amsterdam, werkt
aan het welzijn van dove mensen door middel van
educatie, informatie, ondersteuning en emancipatie.
Door middel van voorlichting maken zij de
samenleving toegankelijker voor doven. Het hoort
niet meer zo te zijn, dat doven zich buitengesloten
voelen in de horende maatschappij, maar hier is
helaas nog wel steeds sprake van.  

Het DOC heeft naast de aparte zalen ook de
beschikking over een centrale ruimte. Dit is dé
ontmoetingsplek in het pand waar iedereen samen
komt. Hier is een bar, een keuken en een lees- en
zithoek. Er is Wi-Fi beschikbaar. De grote zaal is
multifunctioneel bruikbaar, van kleine tot grote
feesten en bruiloftsrecepties tot en met exposities
van kunstwerken en cursussen. Naast het feit dat de
ruimtes gebruikt worden door de eigen achterban,
worden ze ook door derden gehuurd.  

SWDA wil dat doven als gelijkwaardig aan horende
mensen worden gezien en dat zij meer ruimte en
mogelijkheden krijgen in de maatschappij. Daarnaast
streeft zij er ook naar dat zowel doven, plotsdoven,
doof-blinden en slechthorenden ieder hun eigen
identiteit en cultuur kunnen behouden. Want dove
mensen hebben, net als mensen uit een ander
land, hun eigen cultuur met eigen gewoontes en
gebruiken. Doven moeten vanuit die dovencultuur
kunnen participeren in de maatschappij, als groep,
maar ook als individu. Zo wordt het ondergeschikt
maken en het sociale isolement van doven
voorkomen en kunnen zij beter in de (horende)
samenleving participeren.  
SWDA is zeer veelzijdig. Zij heeft, via haar
SWDA-Informatiecentrum, een voorlichtings- en
informatiecentrum voor de gemeentelijke- en
regionale overheid.
Daarbij is SWDA zeer informatief en gaat hierin
goed met de tijd mee. Zo worden wekelijks
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2.1 Doelstelling SWDA

SWDA heeft sinds de oprichting in 1976 diverse functies vervuld:
dienstverlening, voorlichting, ontmoetingsruimte, zaalgebruik etc.
Door de jaren heen heeft SWDA bijdragen kunnen leveren aan het
verbeteren van de positie van doven in Amsterdam. Dat kan via het
Dovenontmoetingscentrum zijn, maar ook door het realiseren van
een vergroot bewustzijn binnen de horende omgeving. Dit heeft
SWDA gedaan door te werken aan acceptatie van gebarentaal en het
inzetten van verbeterde communicatiemogelijkheden via tv, internet,
sociale media en apps op mobiele telefoons. Dit allemaal met als
doel doven meer zelfstandig te kunnen laten zijn.  
Een volledige ontplooiing van hun mogelijkheden binnen de horende
maatschappij is voor de meeste doven wel een streven maar nog
lang geen dagelijkse realiteit. SWDA blijft hierom een springplank
bieden en doven en slechthorenden facilitair ondersteunen om hun
ideeën en creativiteit verder te ontwikkelen.

2.2 Het bestuur
Het bestuur is in 2020 gelijk gebleven aan het bestuur in 2019.
Dit geeft rust en regelmaat binnen de organisatie. Eén keer
per drie maanden vergadert het gehele bestuur, samen met
de manager. Zij laten zich door hem bijpraten over allerhande
zaken die dagelijks spelen.  
Het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter en de
penningmeester zitten maandelijks met de manager, zodat zij
zeer nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen van SWDA.
Aan het einde van 2020 heeft bestuurslid Gerben van der
Werf aangegeven te stoppen als bestuurslid. Wij danken hem
voor de vele jaren werk voor de Stichting.
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2.3 De vergaderstructuur
Eén keer per drie maanden komt het bestuur bijeen
om de stand van zaken rondom SWDA te bespreken.
De financiën worden nog steeds nauwlettend in
de gaten gehouden. Er zijn daarnaast jaarlijks 2
vrijwilligers bijeenkomsten gehouden waar er
ingegaan is op een specifiek onderwerp.

2.4 Medewerkers bij SWDA

SWDA heeft sinds de oprichting in 1976
diverse functies vervuld: dienstverlening,
voorlichting, ontmoetingsruimte,
zaalgebruik etc. Door de jaren heen
heeft SWDA bijdragen kunnen leveren
aan het verbeteren van de positie van
doven in Amsterdam. Dat kan via het
Dovenontmoetingscentrum zijn, maar
ook door het realiseren van een vergroot
bewustzijn binnen de horende omgeving.
Dit heeft SWDA gedaan door te werken aan acceptatie van gebarentaal en het inzetten van
verbeterde communicatiemogelijkheden via tv, internet, sociale media en apps op mobiele
telefoons. Dit allemaal met als doel doven meer zelfstandig te kunnen laten zijn.  
Een volledige ontplooiing van hun mogelijkheden binnen de horende maatschappij is voor de
meeste doven wel een streven maar nog lang geen dagelijkse realiteit. SWDA blijft hierom een
springplank bieden en doven en slechthorenden facilitair ondersteunen om hun ideeën en
creativiteit verder te ontwikkelen.
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3. Activiteitenplan &
verantwoording
In haar activiteitenplan heeft SWDA goed gekeken
naar de activiteiten en dat deze een proactieve
bijdrage leveren aan de dragende samenleving en
aan de zelfredzaamheid van doven in Amsterdam.  

1. Informatie en advies, specifiek afgestemd en
gericht op doven.  
2. Versterken van pedagogisch dragende
samenleving, gericht op talentontwikkeling van
jeugdige doven.

SWDA draagt via haar activiteiten voor doven
in belangrijke mate bij aan de inhoudelijke
beleidsdoelen van de Gemeente Amsterdam ten
aanzien van:  
•
•
•
•

•
•

3. Versterken vrijwillige inzet en informele
netwerken van doven voor doven.

Preventie en tijdig signaleren van problemen of
knelpunten bij doven in Amsterdam.   
Het bestrijden van eenzaamheid en sociaal
isolement bij doven.   
Participatie van jongere en volwassen doven.   
Het versterken van cohesie en ontmoeting
binnen de groep doven in Amsterdam.   

4. Activering en participatie van doven.  
5. Basismaatschappelijke dienstverlening,
preventieve groepsactiviteiten gericht
op het versterken en behouden van de
zelfredzaamheid van doven.

Het versterken van een positief pedagogisch
klimaat en talentontwikkeling bij jongere doven.   
Het realiseren van een gezonde en prettige
leefomgeving en een communicatieve context
voor doven in Amsterdam.  

De activiteiten die in 2020 plaatsvonden bij SWDA
hebben een positieve bijdrage geleverd aan het
verder ontwikkelen van de eerdergenoemde
beleidsdoelen. De activiteiten die zijn aangeboden
in 2020 zijn onderverdeeld naar de vijf
Amsterdamse basisvoorzieningen:  
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3.1 Informatie en advies, specifiek afgestemd
en gericht op doven

3.1.1 Amsterdam Visueel
Nieuws

3.1.2 Hand op Tafel

Twee informatiekanalen die gelukkig ten tijde
van de Coronacrisis door konden gaan waren
het Amsterdam Visueel Nieuws en de talkshow
Hand op Tafel. Op beide programma’s zullen
wij kort ingaan. Het Amsterdam Visueel Nieuws
veranderde ietwat qua organisatie. Vrijwilligster
Margot Geursen werd coördinator en dit deed
zij erg kundig. Dit blijft zij ook in 2021 doen. Er
kwamen een paar vrijwilligers bij en door een
aantal lessen van cameraman Max Vonk was het
hele team gelijkwaardig aan elkaar qua kennis en
vaardigheden. Het Amsterdam Visueel Nieuws
maakt een nieuwsprogramma in de Nederlandse
Gebarentaal. Per maand produceerden zij één
aflevering met nieuws afkomstig uit de doelgroep
en gericht aan de doelgroep. Door het virus
werden veel evenementen afgelast, waardoor
het veel creativiteit vroeg van het team om
afleveringen te produceren. Het is gelukt om veel
afleveringen te produceren. Meerdere afleveringen
gingen in het begin over het Coronavirus omdat
het virus heel Nederland in zijn greep hield,
maar naar verloop van tijd kwamen er ook
andere onderwerpen weer naar voren. Wat het
allemaal weer wat luchtiger maakte voor de
dovengemeenschap. De afleveringen werden
gemiddeld door 3678 kijkers bekeken.
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In het begin van 2020 was het voor het team van
Hand op Tafel (HOT) niet mogelijk om afleveringen
te produceren omdat mensen niet bij elkaar
mochten komen. Echter was er in het najaar een
manier gevonden om de aflevering toch op te
nemen. Er zijn drie afleveringen aan het eind van
2020 geproduceerd. Op 26 november 2020 met
als onderwerp: Culturele toe-eigening. Op 29
november 2020 was er een thema-aflevering over
en voor Wesemann Travel. En op 18 december
2020 werd er een kerstspecial opgenomen die
in het thema van SWDA stond. De afleveringen
werden gemiddeld door 6213 kijkers bekeken.

3.1.3 Vernieuwing website
Een andere informatiebron waar doven en
slechthorenden hun nieuws vandaan konden
halen was de website van SWDA. Deze werd in
2020 vernieuwd. De lay-out is veel aantrekkelijker
gemaakt en het werd mogelijk om filmpjes
te publiceren meteen op de hoofdpagina.
Dove mensen zien meteen in de Nederlandse
Gebarentaal het laatste nieuws. Hiermee is
de website van SWDA geheel toegankelijk
gemaakt voor de doelgroep. De website van de
gebarencursus zal in begin 2021 ook vernieuwd
worden, naar een soortgelijke lay-out als die van
de website van SWDA. Dit is een mooi vooruitzicht
voor het nieuwe jaar.

3.1.4 Social Media
De sociale media waren een
belangrijke bron om mensen
te informeren in het afgelopen
jaar. Ook kreeg SWDA er bijna
200 volgers op Facebook bij.
Waar de teller eind 2019 nog
op 1852 volgers staat, hebben
wij eind 2020 er 2031. Ook op
Instagram groeide het aantal
volgers gestaagd. Eind 2019
had SWDA 436 volgers en eind
2020 er wel 584. Een ruime groei
van 150 volgers in een jaar. De
verwachting en de hoop is dat
als SWDA weer evenementen
mag organiseren deze aantallen
nog sneller zullen groeien. Maar
zelfs in een jaar waarin het leven
stil stond, zijn er veel mensen bij
gekomen.

Activiteit
Website

Omschrijving
Bereik/aantal views 2020
De website wordt ten alle
Doordat de website overging
tijden up-to-date gehouden naar een nieuw systeem is
vanaf 2021 het aantal views
weer te bekijken.
Algemene nieuwsbrief
Nieuwsbrief voor alle relaties 600 per editie
SWDA
Inzet sociale media
Het aantal volgers op
2031 (Facebook)
Facebook en Instagram
584(Instagram)
Amsterdam Visueel
Nieuws in de Nederlandse Een AVN aflevering wordt
Nieuws (AVN)
Gebarentaal gebracht over gemiddeld
de actualiteiten voor doven door 3678 mensen bekeken.
en Slechthorenden
Videopromoties
Promoties voor activiteiten 19x in 2020 via Facebook.
in en om SWDA. De
Gemiddeld trokken de
promoties worden in de
promoties 975 kijkers. Dit
Nederlandse Gebarentaal
betreft promoties om
gedaan.
mensen thuis creatief aan de
slag te gaan naar een
voorbeeld uit een
aflevering.
Hand op Tafel (HOT)
Een talkshow in gebarentaal 3x in 2020. Gemiddeld keken
met daarin een duidelijke
er 6213 kijkers.
stelling waarin de gasten
met elkaar in discussie over
gaan.
Videonieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt sinds Ongeveer 270 views per
het nieuwe jaar ook in de
nieuwsbrief
Nederlandse Gebarentaal
uitgebracht.
Informatiebijeenkomsten Er zijn in het eerste kwartaal 30-70 deelnemers p.k.
3 themabijeenkomsten
Bij jongeren 25
geweest, daarna werden de deelnemers p.k.
bijeenkomsten afgelast.
Kennis-&
SWDA wordt vaak benaderd Wisselend bereik via
informatiecentrum
als kenniscentrum Doven en telefoon en bezoek.
biedt info & advies aan
Leerlingen, ouders en
externen, zoals de gemeente bezoekers, zoals dove
Amsterdam
toeristen
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3.2 Versterken van de pedagogisch dragende samenleving
Een andere basisvoorziening die bij de Gemeente Amsterdam en bij SWDA hoog in het vaandel staat, is
het versterken van de pedagogisch dragende samenleving en dan vooral gericht op de ontwikkeling van
jeugdige doven.  
In 2020 zijn er in het eerste kwartaal activiteiten georganiseerd om een positief pedagogisch klimaat te
ontwikkelen bij jongere doven in Amsterdam. Zo was er het gebarencafé. Deze avond is geschikt voor de
jeugd en jongvolwassen. De avonden waren vaak gelinkt aan een thema, zodat er eerst een voorlichting
was waarna de avond gezellig werd afgesloten met een drankje. Deze combinatie werkt goed voor de
jeugd. Het sociale aspect met leeftijdsgenoten is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de jongeren om
mee te kunnen draaien in de maatschappij en niet af te glijden naar een isolement. De jongeren worden
actief benaderd en op de hoogte gebracht.
Verder zijn de kindermiddagen in een nieuw jasje gestoken en dit was een daverend succes! De
kinderclub ’t Oog Wil Ook Wat’ (OWOW) organiseerde iedere vierde zondag van de maand activiteiten
voor kinderen. In het eerste kwartaal ging dit goed, daarna moest de groep overstappen op digitale
bijeenkomsten omdat samenkomen niet meer mocht. Er wordt met de kinderen geknutseld, verhalen
in de Nederlandse Gebarentaal voorgelezen en de kinderen kunnen spelen in hun eigen taal en met
eigen gewoontes. Dit is een aspect wat veel dove kinderen missen omdat ze doorgaans naar het
reguliere onderwijs gaan. De kindermiddagen zijn een zeer welkom project dat goed wordt ontvangen.
OWOW blijft zoeken naar creatieve manieren om te blijven gebaren met elkaar. Maar toch... de
groep kijkt ernaar uit om elkaar weer in het echt te kunnen zien!
Helaas kon de dove Sinterklaas door alle maatregelen dit jaar niet doorgaan. Juist omdat de dove
Sinterklaas een hoogtepunt is voor de kinderen, was dit erg jammer. Hopelijk is dit volgend jaar weer
mogelijk.
Activiteit

Omschrijving

Gebarencafé

Een gebarencafé zijn
bijeenkomsten voor (jongere)
doven om elkaar te ontmoeten
Bezoek van dove kinderen
AFGELAST
van Kentalis, zij kregen informatie IVM
over SWDA, het pand, de
CORONA
werkzaamheden.
Wattelt organiseerde voor de
AFGELAST
Kinderclub een bezoek van de
IVM
Dove Sinterklaas.
CORONA
Kindermiddag (OWOW).
12 kinderen
Iedere 4de zondag van de maand is
een bijeenkomst voor de jongsten
Eerste drie maanden lijfelijke
bijeenkomsten, rest van het jaar
digitaal.

Bezoek Kentalis

Dove Sinterklaas

SWDA
Kinderactiviteiten

Aantal
Aantal x 2020
deelnemers
70
3x
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AFGELAST IVM
CORONA

AFGELAST IVM
CORONA
10x

3.3. Versterken vrijwillige inzet van doven voor doven
3.4 Activering en participatie van doven.

De basisvoorzieningen die behaald dienen te worden zoals het versterken van de vrijwillige inzet van
doven en informele netwerken en het participeren van doven in de horende samenleving staan met
elkaar in verbinding. Bij diverse activiteiten die SWDA in 2020 heeft georganiseerd werden beide doelen
behaald. Vandaar dat de activiteiten gezamenlijk worden benoemd.  

3.4.1 Het klusteam in 2020
Het klusteam is een team dat wij apart willen benoemen waarin duidelijk de vrijwillige inzet van doven
voor doven zichtbaar was en mensen actief gestimuleerd werden mee te helpen. In de zomerperiode als
het altijd wat rustiger is bij SWDA stond een grote verbouwing op de planning. De vloer van de grote zaal
moest onder handen genomen worden. Geschuurd, gelakt, gepoetst. Helemaal fris voor het najaar. Ook
moest er een kantoor voor de manager gecreëerd worden. Deze kwam in de oude opslagkamer. Deze
kamer moest helemaal leeg gehaald worden, gesloopt en opnieuw opgebouwd worden tot een kantoor.
Verder moest er worden geverfd, trapleuningen geplaatst en dan is het lijstje nog niet eens af. Het
schoonmaakhok werd ook aangepakt en moest vernieuwd. Al met al een monsterklus om allemaal te
realiseren. Helemaal als er wat tijdsdruk op staat.  
Door de Coronacrisis had het klusteam meerdere voordelen. Ze hadden alle ruimte om aan de slag te
gaan. Niemand liep hun in de weg en doordat de maatregelen omtrent het Coronavirus lang golden, was
er ook geen tijdsdruk en kon er doelgericht gewerkt worden.  
Begin juli was de verbouwing klaar! De Coronamaatregelen werden toentertijd wat soepeler, waardoor
de grote zaal meteen intensief maar met een mooie nieuwe vloer gebruikt kon worden!
Hieronder pagina staat in het overzicht nog duidelijk gemaakt welke werkgroepen er afgelopen jaar
waren hoe zij hebben bijgedragen aan het versterken van de vrijwillige inzet en de participatie en
activering van de vrijwilligers.

3.4.2 Werkgroep Woonvorm voor Dove ouderen in Amsterdam e.o.
Dove ouderen hebben een woonvorm nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten, het gaat om het
sociaal samen kunnen zijn. Concentratie van dove ouderen bevordert ook het in stand houden van de
dovencultuur en het gebruik van de Nederlandse gebarentaal.
Oudere doven gaan op leeftijd vaak naar De Gelderhorst in Ede. Als het mogelijk is zouden dove ouderen
liever in Amsterdam blijven wonen in een complex zoals op IJburg, waar je thuiszorg kunt krijgen als het
nodig is. Of samen onder het dak van een verpleeg/verzorgingshuis met of zonder aanleunwoningen.
De rol van de werkgroep is om contacten over ouderenhuisvesting te onderhouden met de gemeente
Amsterdam en woningbouwcoöperaties, kansen te verkennen, dove ouderen te informeren en mensen/
partijen bij elkaar te brengen.
De werkgroep heeft goed contact met de gemeente Amsterdam, met een beleidsmedewerkster voor
ouderenhuisvesting bijzondere doelgroepen. Afgelopen najaar hebben zij in een goed gesprek samen
met de gemeente en medewerkers van Habion (aanbod ouderenwoningen in de Houthaven in 2019)
besproken, wat er niet goed is gelopen in dit project. Van de kant van Habion en de werkgroep is heel
veel energie gestoken in het bieden van woningen aan oudere doven. Belangrijkste struikelblok, dat veel
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te laat duidelijk werd, was dat de huurprijs incl. servicekosten ruim boven de €700,- uit bleek te komen,
terwijl voor de nieuwbouwwoningen geen huursubsidie kon worden aangevraagd. Het was een grote
teleurstelling dat dit project niet geslaagd is. Gelukkig zijn er plannen gemaakt voor het nieuwe jaar.
Gedurende het hele jaar houdt de werkgroep contact met de gemeente Amsterdam en zal informeren
naar nieuwe ontwikkelingen in het stedelijke ouderenbeleid op het gebied van wonen. Daarnaast zullen
zij contact opnemen met Stadgenoot, de woningcorporatie van de woningen voor doven op IJburg. Op
IJburg is een bijzondere woonvorm gerealiseerd, speciaal voor doven. Het is sociale woningbouw en
doven boven de 40 jaar uit het hele land kunnen er komen wonen.
Men streeft ernaar het aantal doven dat er woont te vergroten, nadat in het verleden door te weinig
belangstelling woningen zijn bewoond door horende mensen in het complex. Daarnaast zijn er nog meer
ideeën om de huisvestiging voor doven te realiseren in Amsterdam die in 2021 hopelijk tot uiting komen.

Activiteit
Roze Doca

ADH (Amsterdamse
Doven Historie)

Team Doven
Ontmoetingscentrum
DOC
Werkgroep Interieur

AVN/HOT-team

Guyot

TOG Schaakclub

Lieverdjes (16-30 jr)

Woonvorm voor dove
ouderen in A'dam e.o.

Omschrijving
Aantal deelnemers
Netwerk- en activiteiten25-60
bijeenkomst voor LGBT Doven,
door vrijwilligers werkgroep
Roze DocA.
ADH zorgt voor het historisch
6 vrijwilligers
archief en houdt dit bij binnen
SWDA. Verzorgt ook de
tentoonstellingen/rondleidingen
Team verzorgt de nieuwe
13 vrijwilligers
activiteiten. Daarbij horen de inzet
van vrijwilligers, materialen en
technische dingen
Met vrijwilligers nadenken over
10 vrijwilligers
inrichting en aankleding DOC i.s.m.
binnenhuisarchitect
Zorgt voor de publicaties van
05 vrijwilligers
nieuws in gebarentaal. Produceert
AVN-video’s voor SWDA en
promotiefilmpjes.
Zelfstandige vereniging; zorgt voor 05 vrijwilligers
eigen sociale activiteiten gericht op
oudere doven in ons Doven
Ontmoetingscentrum
De dove schaakclub is na even
8-12 personen
afwezig te zijn geweest weer
terug.
Zelfstandige vereniging gericht op 06 vrijwilligers
jongere doven; organiseert in ons
DOC (thematische)
ontmoetingsbijeenkomsten en
feesten.
Deze werkgroep maakt zich hard 04 vrijwilligers
voor een woonvorm voor dove
ouderen in Amsterdam en
omgeving.

10

Aantal x 2020
1x

Doorlopend
(deels digitaal
gegaan in 2020)
Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

13x

8x

5x

Doorlopend

3.5 Maatschappelijke dienstverlening
zelfredzaamheid doven
Een laatste en één van de belangrijkste basisvoorzieningen voor
dove mensen is dat ze zichzelf kunnen redden in een horende
samenleving. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen als ieder
ander en mee kunnen draaien. SWDA biedt hiervoor diverse
mogelijkheden en trekt hier ook veel ‘horende mensen’ mee.
Hierdoor wordt de kloof tussen doof en horend verkleind. Zo
zijn er diverse (preventieve) groepsactiviteiten gericht op het
versterken en behouden van de zelfredzaamheid van doven.

3.5.1 Nederlandse Gebarentaal erkend
als officiële taal
De belangrijkste en grootste doelstelling die in 2020 is behaald
is dat de Nederlandse Gebarentaal officieel is erkend als
officiële taal. Hierdoor moet de Nederlandse Gebarentaal
overal toegankelijk worden gemaakt. Te beginnen met
de persconferenties over het Coronavirus. Bij de eerste
persconferentie was een tolk niet aanwezig, maar daarna was
de tolk niet meer weg te denken. Voor veel Nederlanders is de
dovenmaatschappij hierdoor een stuk zichtbaarder geworden.
Ook liet de dovenmaatschappij zich veel meer gelden door actief
in te spelen om de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal er
vervolgens doorheen te krijgen.
De gemeente heeft door de erkenning en de wet omtrent
het toegankelijk te zijn voor alle doelgroepen in Nederland
zijn stadsloketten aangepast. Mede door inmenging
van medewerkers binnen SWDA is er gekeken hoe zij de
stadsloketten zo doofvriendelijk mogelijk in kunnen te richten.
SWDA kreeg in 2020 meer verzoeken om mee te denken of
te helpen organisaties doofvriendelijker te maken. Een hele
positieve stap in de goede richting zodat dove mensen eerder
ingespeeld zijn in de horende maatschappij en zich hier goed in
kunnen redden.

3.5.2 Gebarencursussen digitaal
Om de zelfredzaamheid van doven te versterken en te behouden,
is het ook erg belangrijk om de bekendheid van doven bij de
horende gemeenschap te vergroten. Door middel van het
aanbieden van Gebarentaalcursussen (NGT) op diverse niveaus
wordt dit bereikt. SWDA startte in februari 2020 met 7 groepen
de gebarencursussen. Een ongekend groot aantal. Helaas zorgde
de maatregelen van het Coronavirus ervoor dat de lessen half
maart tijdelijk stil werden gelegd. Toen begin april duidelijk werd
dat het allemaal wel een tijd zou gaan duren, is er gekeken naar
oplossingen om de gebarentaalcursussen van SWDA toch te
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laten doorgaan. Online les via ZOOM bleek de uitkomst. De docenten zaten voor
een webcam en zagen hun cursisten. ZOOM was voor nu een uitkomst, maar voor
de toekomst zullen we eventuele digitale lessen via TEAMS laten verlopen. TEAMS
is iets stabieler in zijn verbinding en professioneler dan ZOOM. Online les bleek
voor veel cursisten intensiever dan de reguliere lessen. Er was dan ook redelijk
wat uitval. Gelukkig was er ook een groot gedeelte dat het tot aan het einde van de
cursus heeft volgehouden en de toetsen hebben gemaakt. Hopelijk kunnen we bij
de volgende gebarentaalcursus weer een uitreiking organiseren! Voor nu ontvingen
de cursisten hun bewijzen van deelnames en certificaten per post. De cursus van
september startte wederom in het pand aan de Stadhouderskade maar moest na
3 lessen weer digitaal gaan omdat de maatregelen aangescherpt werden. Gelukkig
waren de docenten hier al helemaal op ingespeeld en ging het overzetten soepel.
Wel hoopt iedereen in het vervolg op een normale manier weer samen te komen.

3.5.3 Erkenning SWDA als leerbedrijf
SWDA kreeg op de valreep in december de erkenning dat zij officieel zijn erkend
als leerbedrijf. SWDA heeft de faciliteiten, de bekwaamheid en de mogelijkheden
om leerlingen afkomstig van MBO-opleidingen goed op te leiden en een veilige en
warme leerplek te bieden. In januari 2021 zal er meteen een stagiaire bij SWDA
starten en later in het jaar volgen er meer.

3.5.4 Taalteam financiën akkoord
Het taalteam is opgezet om dove mensen met een anderstalige komaf te helpen
de Nederlandse (gebaren)taal en cultuur te leren. Ook de regels die in Nederland
gelden, horen hierbij. Veel buitenlandse doven kunnen moeilijker aarden omdat
zij de taal niet meester zijn en zij zich in een grotendeels horende maatschappij
bevinden. In 2019 was er een pilot die goed aansloeg waardoor is besloten dit
te professionaliseren en door middel van fondsenwerving voor 3 jaar lang het
taalteam aan te bieden voor een groep anderstalige doven.
In 2020 is de fondsenwerving volop bezig geweest! Het verliep heel voorspoedig
alleen zorgde ook hier dat door het Coronavirus veel fondsen de hand even op de
knip hielden. Hierdoor werd de startdatum van september 2020 opgeschoven naar
januari 2021. Dit was een goede zet want in de laatste maanden van 2020 lukte
het SWDA om de financiën voor dit project voor zeker 2 jaar rond te krijgen en te
starten in januari 2021. SWDA gaat aankomende tijd nog door om te proberen
de laatste financiën voor het laatste jaar ook rond te krijgen, zodat dit een heel
succesvol project kan worden.

Activiteit
NGT-cursus

Taalteam

Omschrijving
Aantal deelnemers
Aantal x 2020
Ngt cursusaanbod voor familie, NGT-cursussen met
10 cursussen in
vrienden, collega’s van Doven.
gemiddeld 15 cursisten en 2020.
Tiendelige cursus door
12 lessen per keer.
professionele docenten op niveau
1, 2 en 3.
Bijscholing voor doven en
Start is van september
Financiën werden
slechthorenden in NGT 2 & 3
opgeschoven naar januari geworven
2021
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4. Innovaties
In 2020 zijn er ontzettend veel innovaties geweest. Een paar hoogtepunten willen we toch nog even
benoemen.
•

Het klusteam heeft grote verbouwingen in het pand kunnen doorvoeren en ruimtes kunnen
ombouwen zodat nieuwe huurders een plek kregen en iedereen ook een eigen werkplek behield.
Chapeau voor het klusteam!

•

Voorzitter Serhat Agacan is vanuit de Gemeente Amsterdam op een hele mooie manier
geportretteerd in een promotiefilmpje om meer bewustzijn onder Amsterdammers te creëren.

•

De erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als officiële taal is er één die aankomende jaren veel
deuren zullen openen in Nederland.

Naast de genoemde activiteiten zijn er nog meer noemenswaardige gebeurtenissen geweest in 2020.
Wist je namelijk dat:
•

Omdat weinig vrijwilligers bij SWDA mochten komen in 2020 hebben twee kerstmannen van SWDA
ze met de feestdagen verrast met een leuk kerstpakket! Dit deed veel mensen heel goed en stak een
hart onder de riem dat ze niet vergeten waren.

•

In de zomer de betaalde krachten van SWDA tijdens een teamuitje karten en lasergamen eindelijk
elkaar weer allemaal konden zien en spreken. Sinds de Coronaperiode werkten veel gespreid of
vanuit huis. De dag samen deed iedereen heel veel goed!
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5.Toekomstplannen
Het voornaamste doel voor SWDA voor 2021 is om weer open te gaan voor de vrijwilligers en bekenden
van SWDA. Dat er weer evenementen en activiteiten voor de verschillende doelgroepen mogen worden
georganiseerd en niet alleen op afstand. De wens is ontzettend groot onder de doelgroep en de
vereenzaming is helaas gegroeid onder velen. Het open gooien van de deuren is essentieel voor de
doelgroep. Dat mensen weer samen kunnen komen. Helaas is het Coronavirus nog niet onder controle
en is het voor iedereen afwachten wat 2021 zal doen.
Verder zal het Taalteam per januari 2021 starten! Dit is ontzettend positief en goed nieuws dat dit
doorgang kan krijgen. Wij verwachten dat dit een groot succes zal worden en is heel professioneel
opgezet. De medewerkers zijn er in ieder geval klaar voor!
Verder heeft SWDA nauw contact met de Gemeente Amsterdam en hebben zij tweemaal per jaar een
gesprek over hoe het gaat met de stichting en hoe de Gemeente kan ondersteunen waar nodig. In maart
2021 staan de verkiezingen weer voor de deur en zal SWDA ook een kiesloket zijn. Verder is de Gemeente
Amsterdam bezig toegankelijker te worden. De overige stemloketten in de stad zullen ook doofvriendelijk
worden gemaakt en daarmee toegankelijk zijn voor doven en slechthorenden.
Verder hoopt SWDA in 2021 de diverse doelgroepen weer te kunnen bereiken om de isolatie en
vereenzaming tegen te gaan. Vooral de jeugd en de ouderen blijven een doorn in het oog. Wat uiteraard
in 2021 nog verder wordt geprofessionaliseerd is dat we website nog meer visueel wordt gemaakt en dat
alles in de Nederlandse Gebarentaal wordt omgezet.
Als laatste punt zal SWDA in 2021 het keurmerk “Doofvriendelijk” uitbrengen. Dit keurmerk is bedoelt
voor diverse organisaties die zich hard maken een zo een toegankelijk mogelijk organisatie te zijn voor
doven en slechthorenden. Hier speelt SWDA slim op in navolging op de erkenning van de Nederlandse
Gebarentaal en de wet omtrent een toegankelijke samenleving.
We hopen allemaal in 2021 het leven en werk weer te kunnen oppakken, dat we gezond blijven en een
mooi gelukkig jaar tegemoet gaan.
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6.Samenwerkende organisaties
In 2020 zijn er bij SWDA veel activiteiten geweest
en hebben diverse partijen hun weg naar SWDA
gevonden. Meerdere partijen hebben wij al kort
toegelicht, maar er is meer.   
De aangesloten verenigingen die activiteiten
gericht op doven (vaak in het DOC) aanbieden zijn:  
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

OWOW: ’t Oog Wil Ook Wat, kinderclub voor de
allerkleinsten.
Lieverdjes: de jongerenclub van doven in
Amsterdam. Organiseren activiteiten en
voorlichting voor jongeren met ondersteuning
van SWDA. De Lieverdjes zijn grotendeels
digitaal gegaan.
ADSV (Amsterdamse Doven Sport Vereniging de
Amstelstad): ADSV is een omni-sportvereniging
van Doven en valt onder de werkgroepen van
SWDA.  
Guyot: de Amsterdamse Doven Ouderen
Vereniging met een vrouwenclub,
een klaverjasvereniging en een
activiteitencommissie. Guyot 50+ is een actieve
vereniging met veel aanbod voor oudere doven.   
TOG (Tot Ons Genoegen): Amsterdamse
schaakvereniging die de ruimtes van het DOC
benut voor wedstrijden.   
Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam
Dovenschap: Landelijke koepelorganisatie voor
belangenbehartiging voor doven   
Stichting PlotsDoven  
DovenShoah
Koninklijke Kentalis Signis, Amsterdamse
dovenschool   
Belangrijke andere zaalhuurders en partners
van SWDA zijn:  
COC Amsterdam / Roze Gebaar: De
gemeenschap van, voor en door auditief
beperkte lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgenders in
Amsterdam.
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•

Grace Church, de geloofgemeenschap houdt
nog elk weekend kerkdiensten in het pand van
SWDA.

•

Chinese Gemeenschap huurt elke week de
grote zaal om hun muziek uit te oefenen.  
Buurtzorgt
Max Vonk: Een vaste huurder en
samenwerkende partij. Max Vonk is een dove
cameraman die mee helpt in de productie van
het programma ‘Hand op Tafel’.

•
•

Een aantal vaste organisaties die elk jaar
terugkomen voor hun activiteiten konden in 2020
niet hun evenementen uitoefenen. Hierdoor
hebben zij hun huur moeten annuleren. Het gaat
hier om studentenverenigingen, Cliëntenbelang
Amsterdam en Amsterdam Cares. Wel hebben wij
de band met deze organisaties warm gehouden en
is de verwachting dat ze in 2021 terugkomen mits
de maatregelen dit toelaten.
Verder wist de nieuwe huurder ‘Buurtzorgt’ ons
te vinden voor een vaste werkruimte. Zij helpen
mensen die psychische problemen hebben
en verlenen hen zorg. Juist ten tijde van de
Coronacrisis zijn ze veel aan het werk en gaan
bij mensen langs om ze een hart onder de riem
te steken. Zij huren 2 ruimtes bij SWDA en het
is heel fijn dat dit doorloopt en inkomsten met
zich mee brengt. SWDA wenst hun een hele
mooie huurperiode! SWDA krijgt een steeds meer
multifunctioneel pand met diverse partijen en
achtergronden. En ze zijn allemaal even welkom.

7.Samenstelling
organisatie SWDA
Hieronder vindt u een overzicht met namen. Al deze mensen zijn
betrokken bij SWDA op verschillende niveaus, in het bestuur, als
betaalde kracht, als lid van een werkgroep of als vrijwilliger.  
7.1 Bestuur
Voorzitter: Serhat Agacan  
Penningmeester: Metha Hettema  
Bestuurslid: Gerben van der Werf  (eind 2020 is Gerben gestopt als
bestuurslid)
Bestuurslid: Johan Groskamp  

7.2 Beroepskrachten
Manager: Alexander Bosman  
Teamleider: Brenda J. Beentjes  
Productiemedewerker: Timothy de Graaf  
Pr-team: Samantha Lijklema, Sharon Schelvis, Anouschka Dal-Nuyens
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