Horen voor twee
Gehoorverlies speelt altijd. In iedere werk- en leefsituatie gaat het met je mee.
Hoe zorg je er samen met de anderen voor dat de communicatie soepel gaat.
Het vraagt aandacht om de communicatie goed te krijgen.
Dit is wat slechthorenden en hun dierbaren en collega’s zo vaak zeggen:
• Je roept naar elkaar en verstaat elkaar niet.
• Op een feestje haakt zij/hij af, ik zie het gebeuren.
• Ik moet altijd op letten of het goed aangekomen is.
• Soms lijkt hij/zij wel Oost-Indisch doof.
• Ik heb eigenlijk geen idee wat we het beste kunnen doen voor elkaar.
Deze workshop is juist voor jullie samen: voor met je partner, met je
dierbaren, met je vriend/in of collega.
We gaan samen aan de slag en werken alle mogelijkheden en ideeën uit.
Onvergetelijke tips en handige communicatieve vaardigheden passeren de revue en
je ontdekt welke oplossingen er zijn die goed werken.
Dit is wat je krijgt:
• Hoe je elkaar makkelijker kunt verstaan.
• Hoe je misverstanden kunt voorkomen.
• Hoe je meer samen kunt werken.
• Hoe je energie over houdt en minder moe bent aan het eind van de dag.
• Welke mogelijkheden er zijn voor verstaan in groepen en in rumoer.
Natuurlijk ontmoet je tijdens deze bijeenkomst ook andere mensen met
gehoorverlies. Een kans om nieuwe inspiratie, ideeën op te doen en antwoorden te
vinden.
Wat deelnemers zeggen:
“Verrast en blij met alle nieuwe tips”
“Ik zie nu hoe ik wel om hulp kan vragen”
“Mijn dierbaren doen veel meer dan ik dacht”
“Ik weet nu hoe ik rustmomentjes kan vinden”
“De stress verdwijnt en mijn humor komt terug”
Zaterdag 6 april 2019 in Utrecht 13.30 – 16.30
Tarief: 35,- voor de eerste persoon en 25,- voor de partner/collega/vriend-in
Geef je op via info@hooridee.nl
Tot ziens! Hartelijke groet, Wendelina Timmerman trainer en consultant Hooridee

