Coach gehoorverlies

online

Basiscursus 2021

In deze tweedaagse basiscursus krijg je een gevarieerd, verrassend
en praktisch programma aangeboden gericht op coaching en
begeleiding van mensen met gehoorverlies.
Deze 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 hoorcoach
zijn. Een mooie combi’
Marja de Kinderen, directeur Prok projectmanagement
Je krijgt nieuwe ideeën, inzichten en handvatten welke direct
toepasbaar zijn in je werkveld.
We werken aan de hand van de Richtlijn gehoorverlies op de
werkvloer. Dit is een beproefd en uitgebalanceerd stappenplan.
>>> Je krijgt het Hooridee werkboek voor de coach. Dit uniek en
geeft je alle inhoud en het materiaal om direct van start te gaan.
De inhoud voor de trainingen van de slechthorende klant zijn
volledig en compleet uitgewerkt.
Dit werkboek geeft je de route voor een succesvol coachingstraject.
De basisstappen zijn:
1. Kennis:
Kennis geeft zelfvertrouwen. Het leren begrijpen van de gevolgen
van gehoorverlies is de sleutel voor empowerment. Je leert welke
mogelijkheden, onderzoeken er (wereldwijd) zijn.
2. Technische mogelijkheden:
Je leert hoe je samen met de klant de meest passende techniek
organiseert. Hoe spraakverstaan in lastige luistersituaties wel
mogelijk is. Je leert welke praktische toepassingen er zijn voor thuis
en op de werkvloer.

3. Communicatiestrategieën:
Gehoorverlies vraagt altijd om samenwerking. Welke afspraken kun
je maken. Je leert hoe je je makkelijker om kan gaan met
gehoorverlies.
Spraakverstaan vraagt om specifieke voorwaarden en spelregels. Je
leert welke recepten goed werken.
4. Copingstrategieën:
Gehoorverlies heeft impact op iedere leef en werksituatie.
Gehoorverlies kost extra energie.
We werken aan de tools voor losjes luisteren, empowerment, de
ontspannen luisterhouding en de gezonde balans.
De richtlijn gehoorverlies op de werkvloer is leidraad.
Gratis te downloaden: http://hooridee.nl/richtlijn-gehoorverlies-opde-werkvloer/
>>> Uniek is het Hooridee werkboek voor de coach wat je krijgt.
De inhoud voor de trainingen van de slechthorende klant geheel
uitgewerkt, zodat je direct aan de slag kan.
Dit werkboek geeft je de inhoud en het materiaal wat je nodig hebt
voor ieder coachingstraject.
Het uitgangspunt van Hooridee is empowerment en vitaliteit dit
wordt op een unieke wijze uitgewerkt.
Inhoud van deze tweedaagse:
➢ Wetenschappelijke resultaten en bevindingen, zodat je een
kader kun geven voor de gevolgen van gehoorverlies.
➢ Nieuwe inzichten op het gebied van het leven en werken
met gehoorverlies, zodat je de klant uitleg kan geven wat
gehoorverlies met zich mee brengt.
➢ Coping- en communicatiestrategieën bij gehoorverlies,
zodat gehoorverlies daadwerkelijk hanteerbaar wordt.
➢ Omgaan met stress en losjes luisteren, zodat ontspannen
omgaan met gehoorverlies mogelijk wordt.
➢ Faciliteren van kwaliteiten, kracht en kansen bij
gehoorverlies.

➢ Werkvormen voor begeleiding en coaching, zodat je direct
aan de slag kan.
➢ Casuïstiek, zodat je een goed beeld krijgt van de
mogelijkheden voor coaching.
Je krijgt:
Je krijgt de kennis en tools om cliënten te coachen
Je krijgt het werkboek met complete methodiek voor 8 trainingen.
Je krijgt toegang tot het netwerk en de nascholingen van de hoorcoaches van
Hooridee.
Er is intervisie met de andere coaches.
Je krijgt de kans om als stagiair mee te lopen met de trainingen van Hooridee.
Na afloop beschik je over nieuwe kennis, nieuwe perspectieven en
de basisvaardigheden om mensen met gehoorverlies op een
stimulerende manier te coachen.
Doelgroep:
Gezondheidswerkers, preventiemedewerkers, arbo-deskundigen,
audiciens, trainers, logopedisten, (job)coaches, reintegratiemanagers, maatschappelijk werkers, audiologieassistenten, audiologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en
docenten en slechthorende professionals.
Kosten:
Het tarief is € 470,- ex BTW, inclusief Richtlijn gehoorverlies op de
werkvloer en handouts.
Plus: Uniek werkboek voor de coach.
Data en locatie
Vrijdag 28 mei en zaterdag 5 juni 2021 online.
Inschrijving:
Per email: info@hooridee.nl
Heb je nog vragen? mail info@hooridee.nl
Ik hoop je te zien! Hartelijke groet, Wendelina Timmerman

