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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 

 

Werken in een horende omgeving 

Beter functioneren op de werkvloer en meer kennis van de rechten 

en plichten van een werknemer. Dat is het doel van de training 

‘Werken in een horende omgeving’ van GGMD voor Doven en 

Slechthorenden. De training is bestemd voor dove medewerkers met 

een lichte tot matige verstandelijke beperking. 

 

Voor horende mensen die werken in een sociale werkplaats, worden 

regelmatig cursussen georganiseerd. Doorgaans kunnen dove 

medewerkers hier niet aan deelnemen. Voor hen heeft GGMD de 

training ‘Werken in een horende omgeving’ ontwikkeld. 

 

Vanwege hun beperking is het voor dove medewerkers altijd lastiger om 

zich te uiten richting horenden. Ze vinden het moeilijk ‘nee’ te zeggen 

of kritiek te geven, en kunnen vaak niet zo goed met problemen of 

conflicten omgaan. 

 

Niet alle horenden hebben voldoende geduld en aandacht voor 

mensen met een gehoorprobleem. Dan is het zaak dat een dove 

medewerker daar op een goede manier aandacht voor kan vragen. 

De training gaat daarom eerst in op een aantal sociale vaardigheden 

die belangrijk zijn voor een goede samenwerking op de werkvloer. 

 

Rollenspelen 

Aan de hand van rollenspelen worden thema’s behandeld als: iets 

bepraten, nee zeggen, kritiek geven, kritiek krijgen en omgaan met 

een conflict. Pictogrammen, gekoppeld aan korte zinnen maken 

duidelijk hoe de deelnemers deze vaardigheden in praktijk kunnen 

brengen. 

 

Mensen die doof zijn weten vaak niet goed hoe het er in de horende 

wereld aan toe gaat. Ze weten lang niet altijd wat op de werkvloer 

geaccepteerd is en wat niet. Sommigen is het bijvoorbeeld onbekend 

dat ze verplicht zijn zich officieel af te melden als ze ziek zijn. 

Anderen melden zich juist veelvuldig ziek als ze op het werk 

problemen ervaren. 
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De training ‘Werken in een horende omgeving’ gaat in op de eisen 

die aan een werknemer gesteld worden. In de training geven we ook 

aan wat een werkgever níét mag vragen. En welke eisen een 

werknemer mag stellen: veiligheid, wederzijds respect, goede 

communicatie en begeleiding zijn hierbij de sleutelwoorden. 

 

Kleine groepen 

De training ‘Werken in een horende omgeving’ is geschikt om aan 

kleine groepen te geven. Te denken valt aan mensen die in een 

sociale werkplaats werken. 

 

In totaal omvat de training acht bijeenkomsten. De training kan 

eventueel vervolgd worden met nog eens acht bijeenkomsten, waarin 

verschillende thema’s verder worden uitgediept. 

 

Deskundige medewerkers 

Bij GGMD werken deskundige medewerkers. Zij kennen de 

dovencultuur en de gevolgen die het doof zijn heeft voor de dove 

medewerker zelf en de mensen om hem of haar heen. De 

medewerkers van GGMD kunnen met dove mensen communiceren. 

Indien nodig is een tolk bij de training aanwezig. 

 

Kosten 

De training kan deel uitmaken van een zorg- of re-integratietraject 

van een dove cliënt en valt dan binnen de financiering van dit traject. 

Is hiervan geen sprake dan kan voor de opdrachtgever (werkgever, 

UWV of gemeente) een offerte gemaakt worden op basis van de duur 

van de training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie en aanmelden 

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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