Gevolgen van auditieve beperkingen op het werk

Wat zijn de gevolgen van doofheid, slechthorendheid en andere

hoorproblemen zoals tinnitus op het werk? Hoe kan uitval van mensen

met een auditieve beperking teruggedrongen en terugkeer op het werk
versoepeld worden?

Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de bijeenkomst

‘Gevolgen van auditieve beperkingen op het werk’.
Voor wie, door wie?

Deze na-/bijscholingsbijeenkomst is bedoeld voor arbeidsdeskundigen

en andere professionals die te maken krijgen met mensen met een

Na-/bijscholingsbijeenkomst
arbeidsdeskundigen en andere
professionals

gehoorbeperking. De bijeenkomst wordt verzorgd door twee

professionals van GGMD: een loopbaanbegeleider en een dove of
slechthorende collega.

Opzet van de bijeenkomst

De nadruk ligt vooral op ervarings- en praktijkverhalen en minder op
theoretische kennis. Een aantal informatieve thema’s is in een reader
opgenomen.

Onderwerpen

Onderwerpen die u kunt verwachten zijn:

• Wat zijn de effecten van de verschillende soorten gehoorverlies.

• Informatie over de verschillende doelgroepen (vroegdoof, plots- of
laatdoof, slechthorend, tinnitus, hyperacusis etc.).

• Communicatie met auditief beperkten (kennismaken met het werk van
de gebarentolk en schrijftolk).

GGMD voor Doven en Slechthorenden

• Informatie over mogelijke werkplekaanpassingen.

telefoonnummer:

0182 – 670 235

• Bespreken van door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek.

e-mail:

contact@ggmd.nl

website:

www.ggmd.nl

Wij hebben locaties door heel Nederland.

sms:

teletolk:

06 – 10 908 606

zie www.ggmd.nl pagina Contact

• Met een auditieve beperking aan/op het werk (ervaringsverhalen).

Doelstelling

Meer informatie

zodat zij de gevolgen van een auditieve beperking op het werk

op met GGMD via:

Doel van deze bijeenkomst is arbeidsdeskundigen te informeren,
herkennen en weten welke maatregelen genomen kunnen worden

om uitval zo veel mogelijk te voorkomen.

We doen dit door de kennis over de verschillende soorten auditieve
beperkingen te vergroten. Doven en slechthorenden zijn namelijk

beiden auditief beperkt, maar de verschillen zijn groot en dat vraagt
om een andere aanpak op de werkvloer. Daarnaast belichten we de

Neem voor meer informatie over deze scholingsbijeenkomst contact
Telefoon:

E-mail:
Chat:

Website:

0182 – 670 235

contact@ggmd.nl

op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via
www.ggmd.nl pagina Contact

www.ggmd.nl

belangrijkste gevolgen van een auditieve beperking in relatie met
werk (bijvoorbeeld energieverlies).
Groepsgrootte

Minimaal 7, maximaal 20 personen.
Duur

De bijeenkomst duurt drie uur.
Waar en wanneer

Deze na-/bijscholingsbijeenkomst wordt incompany gegeven. Dag
en tijdstip worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Kosten

Wij maken graag een passende offerte voor u.
Accreditatie

Deze bijeenkomst is voor arbeidsdeskundigen geaccrediteerd door
Hobeon. De aanwezige arbeidsdeskundigen ontvangen een bewijs
van deelname en twee accreditatiepunten.

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en

Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden.
GGMD heeft locaties door heel Nederland.

Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
mei 2015

