
 

  

 Coach gehoorverlies      Basiscursus 

 

 In deze tweedaagse basiscursus krijg je een gevarieerd, verrassend en praktisch 
 programma aangeboden gericht op coaching en begeleiding van mensen met  
 gehoorverlies. 
 De basiscursus biedt een brede kijk op de betekenis en gevolgen van gehoorverlies. 

‘De tweedaagse training geeft in een notendop alle aandachtspunten bij het 
omgaan met gehoorverlies voor persoonlijke groei en voor het toekomstige         
gehoorcoach zijn. Een mooie combi’  
zegt Marja de Kinderen directeur Protokmanagement 

 
 Je krijgt nieuwe ideeën, inzichten en handvatten welke direct toepasbaar zijn in je 
 werkveld.  

 We werken aan de hand van een beproefd en uitgebalanceerd stappenplan:  
 1. Kennis: 
 Kennis geeft zelfvertrouwen. Je ontdekt welke onderzoeken en welke routes er 
          wereldwijd zijn. 
 2. Technische mogelijkheden: 
 Hoe organiseert de klant de meest passende techniek. Je leert welke praktische 
 toepassingen er zijn voor thuis en op de werkvloer. 
 3. Communicatie strategieën: 
 Spraakverstaan vraagt om specifieke voorwaarden en spelregels. 
 Je leert welke recepten wel werken. 
 4. Copingstrategieën: 
 Gehoorverlies heeft impact op iedere leef en werksituatie. 
 Gehoorverlies kost extra energie. 
 We werken aan de tools voor losjes luisteren, de ontspannen luisterhouding en 
 de gezonde balans. 

 De richtlijn gehoorverlies op de werkvloer is leidraad. 
 Gratis te downloaden: http://hooridee.nl/richtlijn-gehoorverlies-op-de-werkvloer/ 

         

 Het uitgangspunt van Hooridee is empowerment dit wordt op een unieke wijze  
 uitgewerkt. 
  

 Inhoud: 

 Wetenschappelijke resultaten en bevindingen. 

 Nieuwe inzichten op het gebied van het leven en werken met gehoorverlies. 
 Coping- en communicatiestrategieën bij gehoorverlies. 

 Omgaan met stress en losjes luisteren. 
 Faciliteren van kwaliteiten, kracht en kansen bij gehoorverlies. 

 Werkvormen voor begeleiding en coaching. 

http://hooridee.nl/richtlijn-gehoorverlies-op-de-werkvloer/


 

 Inspiratie voor het werk met slechthorende cliënten. 

 Casuïstiek en eigen inbreng. 
 Na afloop beschik je over nieuwe kennis en nieuwe perspectieven 
 voor je eigen werksituatie en de basis vaardigheden om mensen met gehoorverlies  
 op een stimulerende manier te begeleiden. 

 Zie ook de link: http://hooridee.nl/professionals/ 

Doelgroep: 
Gezondheidswerkers, preventiemedewerkers, arbo-deskundigen, audiciens, 
logopedisten, jobcoaches, reïntegratiemanagers, maatschappelijk werkers, audiologie-
assistenten, audiologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en docenten. 

Kosten: 
Het tarief is € 425,- inclusief BTW, lunch, koffie, thee, boekje en werkmap. 

Data en locatie 
Vrijdag 6 oktober en vrijdag 10 november 2017  van 10.00 – 16.00  
Seinwezen  Kinderhuissingel Haarlem  

Inschrijving:  
Mbv. het inschrijfformulier of per email: info@hooridee.nl 

http://hooridee.nl/professionals/

