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Samenwerken met gehoorverlies
Samen met Rashid* werken we 
in zijn team, waarbij ook de HR-
manager en de directeur zijn 
aangeschoven. Hij wil opener 
worden over zijn gehoorverlies in zijn team en kennis de-
len. We gaan de communicatie en samenwerking van alle 
kanten bekijken.

Verbijstering
We laten het team eerst horen hoe gehoorverlies klinkt. 
Deze fragmenten van oorcheck.nl wekken verbijstering. Ze 
weten niet wat hen overkomt. Is dit het echt?

Aan zijn collega’s is goed te zien hoe zij hun best doen om 
iets van deze fragmenten te verstaan. Ze neigen naar voren. 
Draaien hun hoofd bij. Sommigen haken zelfs af.

Zij beseffen nu hoeveel inspanning het luisteren kost. Het is 
alsof je onderwater bent; ‘je probeert het geluid te pakken, 
maar je kan er niet bij’, wordt opgemerkt.

Spelregels
We leggen voor of het team samen een Top 10 wil maken 
van spelregels die helpen om elkaar goed te verstaan. Ieder-
een gaat enthousiast aan de slag en het wordt een leuke 
strijd om er meer dan 10 te bedenken: één voor één spreken, 
elkaar uit laten praten, de woorden goed uitspreken, zijn de 
eerste vondsten. We vragen hoe ze het licht in de ruimte 
vinden. Het team gaat nadenken over de tafelopstelling.

Schrijftolk
We werken samen met schrijftolk Sacha. Zij zorgt ervoor 
dat alle tekst en geluiden die er zijn, te lezen zijn boven-
aan de PowerPoint presentatie. Overal staan tablets. Ieder-
een kan meelezen wat er gezegd wordt. Als slechthorende 
trainer heb ik geen stress vooraf of ik het goed zal verstaan. 
Als ik iemand niet versta, zeg ik: “Ik kijk eerst op het tablet 
wat je zegt, dan kan ik goed reageren”. Dit team wil gelijk 
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weten hoe de schrijftolk zo ade-
quaat kan tolken en waarom ze 
dit niet eerder hebben gezien of 
meegemaakt. We leggen voor of 
ze zich voor kunnen stellen hoe 

de schrijftolk in andere werksituaties bruikbaar kan zijn. 
Nascholingen en events worden genoemd.

Stiller dan ooit
Als we deze ochtend werken aan alle opdrachten valt het 
dit team op dat ze nu wel naar elkaar luisteren en elkaar uit 
laten spreken met de afgesproken spelregels. Doorgaans 
zijn mensen twee aan twee aan het praten. Of praten men-
sen door elkaar. Het is dit keer rustig en stiller. Zij zijn verrast 
dat zij hier als team toe in staat zijn.

Topcommunicatie
We dagen de groep uit om met meer verbeterpunten te ko-
men voor de communicatie. Er komen creatieve ideeën: kor-
ter vergaderen en wellicht binnenkort brainstormen of het 
team staande kan vergaderen. Zij willen vaker samenvatten 
wat er gezegd wordt, zodat niet alleen Rashid alles goed kan 
volgen, maar het team ook de rode draad goed meekrijgt.

Duurzame inzetbaarheid
We bespreken de feiten, cijfers, risico’s en de gevolgen van 
gehoorverlies. In dit bedrijf is er een grote groep medewer-
kers boven de 50 jaar. De betrokken directeur en HR-mana-
ger zijn heel open en vertellen hoe zij zich realiseren dat er 
serieuze aandacht nodig is voor gehoorverlies in dit bedrijf. 
Het team geeft direct concrete tips hoe zij gehoorverlies in 
hun vitaliteisbeleid mee kunnen nemen.

Verwondering bij iedereen hoe deze gevarieerde, bedrijfs-
brede aanpak van gehoorverlies een kwaliteitsomslag tot 
stand kan brengen.

Wil je reageren, heb je een vraag? Sparren kan altijd! 
Mail naar info@hooridee.nl
* De naam van Rashid en Sacha zijn geanonimiseerd.
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