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HoorOnsAmsterdam                               l                                      Horen voor twee 

Op zaterdagmiddag 4 november 2017 organiseert Slechthorend Amsterdam Horen voor twee.  

Het thema van deze interactieve bijeenkomst is Horen voor twee. Praten en luisteren gebeurt altijd 

minimaal tussen twee mensen. Communicatie tussen iemand met gehoorverlies en mensen in je 

omgeving vraagt om samenwerking. Samenwerking met je partner, collega, kind, vriend of vriendin. De 

ander, de goed horende partner collega vangt veel op 'hoort voor 2'.  In de workshop Horen voor twee 

leer je samen welke mogelijkheden jullie kunnen benutten om makkelijker te communiceren. Laat je 

verrassen door frisse ideeën en nieuwe tips. 

Natuurlijk ontmoet je tijdens de netwerkbijeenkomst ook andere mensen met gehoorverlies. Dit is de 

kans om anderen met gehoorverlies te ontmoeten in Amsterdam. Een kans op nieuwe inspiratie, ideeën 

op te doen en antwoorden te vinden. Ook voor mensen die al langer met gehoorverlies te maken hebben 

al dan niet met hun partner, familie en dierbaren.  

 
Datum:  Zaterdagmiddag 4 november 2017 

Tijd:   13.30 tot 17.00 uur  

Plaats:   Collab TSH - Amsterdam  

Kosten:  We vragen voor deelname € 35,- per persoon voor het dekken van de onkosten als  

  zaalhuur, koffie, thee, koek, hapjes en drankjes. Voor de partner of 2e persoon die  

  meekomt € 15,-. 

Schrijftolk: Schrijftolk is aanwezig 

 

Programma  

 

13.30 uur Binnenkomst met koffie en thee 

14.00 uur  Start Slechthorend Amsterdam – Marja de Kinderen doet de aftrap  

14.15 uur Workshop: Horen voor twee door Wendelina Timmerman van Hooridee 

Wendelina Timmerman gaat met ons aan de slag  over het dagelijks communiceren en 

samenwerken bij gehoorverlies.  

16.00 uur  Na afloop delen we onze ervaringen over de accommodatie waar we gebruik van maken.  

16.15 uur  Nazit met borrel en hapjes 

17.00 uur  Afsluiting  
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Wendelina Timmerman is vanaf haar geboorte slechthorend. Ze werkt vanaf 1985 
als fysiotherapeut in Afrika, Duitsland en Almere. Ze volgt de opleiding tot 
haptotherapeut aan het Instituut voor Toegepaste Haptonomie en werkt vanaf 
1987 in het gezondheidscentrum in Almere als fysiotherapeut, haptotherapeut en 
manager van het paramedisch team. Als manager was zij verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van kwaliteitsbeleid, inhoudelijke protocollen en een optimale 
samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Sinds 1995 heeft zij een 
praktijk voor haptotherapie.  

In 2001 start ze met Hooridee. Zij en haar team maken mensen met gehoorverlies, betrokkenen en 
professionals wegwijs in de wereld van de slechthorende. Ze is ervaringsdeskundig in leven en werken 
met gehoorverlies, en paart enorme ervaring in het coachen van slechthorenden aan unieke kennis over 
communicatiestrategieën, coping-strategieën en ontspanningstechnieken. Ze traint personen, maar ook 
teams in bedrijven. Daarbij adviseert ze over beleid en faciliteert waardoor mogelijkheden om elkaar goed 
te verstaan, gerealiseerd worden. 
In haar werkzame leven zag ze 1000-den mensen voorbijkomen. Mensen uit heel verschillende culturen, 
sociale klassen en levensfasen met uiteenlopende vragen. Ze hadden allen gemeen dat ze te maken 
hadden met gehoorverlies en verder wilden. Wendelina kon hen helpen met haar kennis en ervaring. En 
bood een vertrouwde, veilige omgeving voor groei. 
 
Over Hooridee 
 ‘Het is mijn droom dat iedereen die met gehoorverlies te maken krijgt – zelf slechthorend of niet -, kan 
beschikken over een complete toolkit met de kennis, techniek en strategieën die je nodig hebt om goed te 
functioneren en samen te werken. Thuis, op school, op het werk. Mijn uitgangspunt is om 
slechthorenden, hun omgeving en professionals te helpen bij de vraag: hoe kan het beter, makkelijker, 
creatiever?’ 
Met Hooridee heeft Wendelina Timmerman een bijzonder product op de kaart gezet: advisering en 
coaching van mensen met gehoorverlies en hun partners, collega’s en andere betrokkenen, evenals 
professionals die met slechthorenden werken. Een uniek product omdat er niet eerder een bureau 
bestond dat op deze unieke wijze adviseert op dit gebied. Wendelina Timmerman is wat dat betreft een 
pionier. 
Zij adviseert en coacht en biedt een toolkit die de slechthorende verder helpt op zijn weg naar een 
gezonde balans. Haar grote kracht is de manier waarop. Zij gaat niet uit van een beperking, maar van het 
talent en de mogelijkheden. Er komt een moment dat mensen meer willen weten over gehoorverlies. Ze 
willen ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Hoe ze collega’s, familie of vrienden kunnen laten weten 
wat er met hen gebeurt. Ze willen weten hoe ze het beste kunnen communiceren en welke technieken 
luistercomfort kunnen bieden. Wendelina Timmerman is ervaringsdeskundig en weet precies wat een 
slechthorende tegenkomt. Vol overgave, visie en passie geeft zij haar kennis door. 
 

Meer info op website  http://hooridee.nl/ l  Facebook @Hooridee 

Twitter HOORIDEE l Linked-in Wendelina Timmerman 
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