
 

 

 

 

Woonbegeleiding 
voor doven, ernstig slechthorenden, 

en beperkten in horen én zien 
 

 

 

 

 

 

 

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

Wij hebben locaties door heel Nederland.  

telefoon: 088 – 43 21 700 

sms: 06 – 10 908 606 

e-mail: contact@ggmd.nl 

chat en teletolk: zie www.ggmd.nl/contact 

website: www.ggmd.nl 

 

Wat doet een woonbegeleider? 

Een woonbegeleider ondersteunt u bij uw dagelijkse bezigheden. 

Bijvoorbeeld: 

· Als u iets wilt regelen met de gemeente, de bank of het UWV. 

   Als u dat prettig vindt, kan de woonbegeleider het gesprek met u 

   voorbereiden en met u meegaan naar het gesprek. 

· Als u moeilijke brieven van de gemeente krijgt. 

   De woonbegeleider kijkt samen met u wat er in de brief staat en legt uit  

   wat het betekent en of u iets moet doen. 

· Als u moeite heeft om goed met uw geld om te gaan. 

   De woonbegeleider helpt u om uw administratie op orde te krijgen. 

 

Een woonbegeleider stimuleert ook om dingen te doen. 

Bijvoorbeeld: 

· Als u het moeilijk vindt om ergens alleen naartoe te gaan. 

   Bijvoorbeeld naar de winkel of de gymnastiek. 

   De woonbegeleider kan dan met u meegaan. 

   U leert wat u zelf kunt en u leert om hulp te vragen als dat nodig is. 

   Zo werkt u aan uw zelfvertrouwen. 

   En leert u om het in de toekomst zelfstandig te kunnen. 

· Als u het moeilijk vindt om met iemand een praatje te maken. 

   De woonbegeleider oefent met u hoe u dat doet. 

   Samen gaat u dan een praatje maken.  

   Bijvoorbeeld met iemand bij u in de straat. 

   Zo groeit uw zelfvertrouwen. 

 

Wat hierboven staat, zijn voorbeelden. 

Een woonbegeleider kan u bij nog veel meer dingen ondersteunen. 

 

“Ik ben doof en slechtziend. Het doen van dagelijkse dingen zoals 

het lezen van de post of boodschappen doen, is voor mij niet 

makkelijk. Mijn woonbegeleider ondersteunt mij daarbij. Dat is fijn, 

want daardoor kan ik zelfstandig blijven wonen.” 
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Voor wie? 

Wij geven woonbegeleiding aan mensen die vroegdoof of ernstig 

slechthorend zijn, of beperkt zijn in horen én zien. 

 

Waar? 

Bij woonbegeleiding komen we naar u toe. 

We komen bijvoorbeeld bij u thuis om de post met u door te nemen. 

We kunnen ook met u mee naar de dokter, uw sportclub of instanties 

zoals de gemeente en het UWV. 

Als u dat wilt en als het nodig is, zijn we er voor u. 

 

Onze medewerkers kunnen met u communiceren 

Onze medewerkers zijn deskundig in hun vak. 

Al onze medewerkers kunnen met u communiceren. 

Zij spreken duidelijk en kunnen gebaren, of zij zetten een gebarentolk 

of een schrijftolk in.  

Bovendien zijn zij bekend met de dovencultuur. 

 

Kosten 

De gemeente regelt en betaalt deze zorg. 

U heeft daarvoor wel een WMO-beschikking nodig. 

Misschien moet u een eigen bijdrage betalen. 

Hoeveel eigen bijdrage u moet betalen, is in elke gemeente anders. 

Onze medewerkers kunnen u hierover informeren. 

 

 

 

 

 

Contact 

Neem voor meer informatie contact op met GGMD: 

Telefoon:  088 – 43 21 700 

Sms:    06 – 10 908 606 

E-mail:   contact@ggmd.nl 

Chat:    op werkdagen van 10.30 tot 12 uur via 

     www.ggmd.nl pagina Contact 

Teletolk:   zie www.ggmd.nl pagina Contact 

Website:   www.ggmd.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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“Omdat ik ernstig slechthorend ben, zijn gesprekken met het 

UWV, de woningbouwvereniging of de gemeente soms lastig en 

spannend. Daarom gaat mijn woonbegeleider mee. Met haar kan 

ik communiceren, en ze kan dingen goed uitleggen. Daardoor 

kan ik tijdens de gesprekken zelf aangeven wat ik wel en wat ik 

niet wil. Dat is belangrijk. Het is tenslotte mijn leven.” 

“Ik ben doof geboren. Contact maken met andere mensen vind ik 

moeilijk. Ik denk dat zij mij niet begrijpen, en ik begrijp hen 

vaak niet. Daardoor voel ik mij vaak eenzaam. Met mijn 

woonbegeleider oefen ik korte gesprekjes. Bijvoorbeeld met 

mensen bij mij in de straat. Als ik het moeilijk vind, ondersteunt 

zij mij. Het gaat steeds beter. Ik vind het steeds minder eng en 

leer zo meer mensen kennen.” 
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