Loopbaanbegeleiding
voor mensen die
doof zijn of een
hoorprobleem
hebben

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke
Dienstverlening. Wij helpen mensen die doof zijn of een hoorprobleem
hebben, en hun naasten. Wij geven onder andere advies, begeleiding,
training en therapie. Wij doen dit in heel Nederland. www.ggmd.nl

GGMD ondersteunt:
-

vroeg-, plots- en laatdoven
doofblinden
slechthorenden
mensen met tinnitus
mensen met hyperacusis
mensen met ménière
mensen met een CI
mensen met andere hoorproblemen

Heeft u vragen over werk?
Wij hebben de kennis en
ervaring om u te helpen én
kunnen met u communiceren.
Wat biedt GGMD
Loopbaanbegeleiding?
Wij bieden begeleiding als u bijvoorbeeld:
- (ander) werk zoekt
- niet weet wat voor werk bij u past
- problemen heeft op het werk
- advies wil over aanpassing van uw werkplek
- wilt voorkomen dat u uw werk niet meer kunt doen
Wij hebben daarvoor gespecialiseerde loopbaanbege
leiders, jobcoaches en arbeidsdeskundigen in dienst.

Werk vinden
Wilt u gaan solliciteren, maar weet u niet precies wat voor
werk bij u past? Of vindt u het lastig om te solliciteren?
Wij begeleiden u daarbij. Dat kan op verschillende manieren:
Loopbaanonderzoek - Tijdens dit onderzoek krijgt u
antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
We bespreken de mogelijkheden op de arbeidsmarkt,
waarbij we rekening houden met uw doofheid of hoor
probleem. Naast gesprekken maken we bij loopbaan
onderzoek gebruik van vragenlijsten, opdrachten of een
beroepsinteressetest. Deze test is er ook in gebarentaal.
Ondersteuning bij het solliciteren - Tijdens gesprekken
besteden we aandacht aan het cv, vacatures zoeken,
netwerken, sollicitatiebrieven schrijven, het benaderen
van werkgevers en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Ander (beter passend) werk vinden
Heeft u werk, maar moet u binnen
het bedrijf van functie veranderen,
bijvoorbeeld omdat uw functie
verdwijnt of omdat uw gehoor
steeds slechter wordt? Onze loop
baanbegeleiders begeleiden u
bij het vinden van passend werk
bij uw huidige werkgever. Kunt
u niet langer bij uw werkgever
blijven, dan begeleiden wij u naar
een andere baan bij een nieuwe
werkgever.

Voorkomen van uitval
Kunt u door uw doofheid of hoorprobleem uw werk
niet meer, of niet meer volledig doen? Onze arbeids
deskundige onderzoekt of het werk nog passend is,
of dat het met behulp van (technische) aanpassingen
passend te maken is.

Jobcoaching
Verloopt de communicatie met uw collega’s moeizaam?
Zijn er problemen op het werk als gevolg van uw doofheid
of hoorprobleem? Ervaart u onbegrip op het werk? Vindt
u het moeilijk om een deel van uw taken vol te houden?
Onze jobcoaches helpen. Samen met de jobcoach
bespreekt u wat er niet goed gaat en hoe het beter kan.
Met als doel dat u aan het werk blijft.

Re-integratietraject
In opdracht van werkgevers, gemeenten en UWV voeren
wij re-integratietrajecten uit voor werknemers en werk
zoekenden die doof zijn of een hoorprobleem hebben.
In overleg met de opdrachtgever en de werknemer wordt
gekeken wat er nodig is als u weer aan het werk gaat.
Bijvoorbeeld voorlichting aan collega’s over doof zijn of
een hoorprobleem hebben, en de communicatie.

Voorlichting aan horende collega’s
Verloopt de communicatie met collega’s moeilijk?
Samen met de loopbaanbegeleider kan een voorlichtings
bijeenkomst op het werk georganiseerd worden.
Bijvoorbeeld over wat het betekent om doof te zijn of een
hoorprobleem te hebben. Of over welke hulpmiddelen u
gebruikt, en wat nodig is om samen goed te
communiceren.

Advies over hulpmiddelen op
het werk
Onze loopbaanbegeleiders en job
coaches voeren werkplekonder
zoeken uit en geven advies
over aanpassingen op het
werk. Zij doen dit in nauwe
samenwerking met onze
specialist (hoor)hulpmiddelen.
Wij geven bijvoorbeeld advies over
de akoestiek in de werkruimte, een
flitslamp of trilalarm als deurbel, het
gebruik van een ringleiding of een
(schrijf)tolk bij een vergadering.

Loopbaanbegeleiders die u begrijpen
Al onze medewerkers zijn deskundig in hun vak. Zij
hebben veel kennis van en ervaring in het werken met
mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben.
Sommige medewerkers zijn zelf doof of slechthorend.
Onze loopbaanbegeleiders, jobcoaches en arbeidsdeskundigen kunnen met u communiceren. Zij spreken
duidelijk en kunnen gebaren of zetten een gebarentolk
of een schrijftolk in. Bovendien zijn zij bekend met de
dovencultuur.

Kosten
Afhankelijk van uw uitkering of werksituatie worden de
kosten van onze loopbaanbegeleiding betaald door de
gemeente, het UWV, een verzekeraar of de werkgever.

Loopbaanbegeleiders, jobcoaches en
arbeidsdeskundigen van GGMD

Transitievergoeding
Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële ver
goeding: de transitievergoeding. Daarvoor moet u wel
twee jaar of langer in dienst zijn geweest. Gebruikt u
de transitievergoeding voor scholing of begeleiding
naar ander werk, dan hoeft u over de vergoeding geen
belasting te betalen. De loopbaanbegeleiders van GGMD
kunnen u begeleiden naar ander werk. Zij kunnen u ook
helpen bij het kiezen van een studie die bij u past.

Chatspreekuur Werk
Heeft u een korte vraag over werk? Elke maandag tussen
11 en 12 uur hebben we hiervoor een speciaal chatspreekuur. Een loopbaanbegeleider van GGMD beantwoordt
dan gelijk uw vraag.
Op www.ggmd.nl staat op de pagina over loopbaan
begeleiding (bij Aanbod) hoe u kunt chatten met een van
onze loopbaanbegeleiders.

Contact
GGMD voor Doven en Slechthorenden
telefoon
0800 – 337 46 67 (gratis)
sms
06 – 10 908 606
mail
contact@ggmd.nl
chat algemeen op werkdagen van 10.30 tot 12.00 uur
via www.ggmd.nl pagina Contact
teletolk
zie www.ggmd.nl pagina Contact
GGMD is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
De gesprekken met onze loopbaanbegeleiders, jobcoaches
en arbeidsdeskundigen vinden plaats op een van onze
locaties, bij u op de werkplek of, indien noodzakelijk, bij
u thuis.
GGMD heeft een aparte folder over loopbaanbegeleiding
voor werkgevers. U kunt deze aan uw werkgever geven.
Bijvoorbeeld als u met uw werkgever wilt praten over wat u
nodig heeft om uw werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

GGMD heeft locaties door heel Nederland. Kijk op www.ggmd.nl pagina Contact
om te zien welke locatie het dichtst bij u in de buurt is.
Op www.ggmd.nl vindt u nog veel meer informatie over onze dienstverlening.
Ook in Nederlandse Gebarentaal.

