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GGMD voor Doven en Slechthorenden is een landelijke organisatie met brede ervaring en 

expertise in de zorg en dienstverlening. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en 

begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, opvoeden, 

relaties, scholing, vrije tijd en inkomen.  

Op dit moment telt de organisatie ca. 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s 

en een landelijk team Kind & Jeugd dat werkt vanuit de locaties Amsterdam, Eindhoven, 

Rotterdam, Vught en Zoetermeer. Het hele GGMD-team bestaat uit betrokken professionals 

die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. GGMD ontwikkelt 

regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeert veel in de kwaliteit van de 

organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en 

vakgerichte ontwikkeling van zijn medewerkers. 

 

GGMD zoekt een 

 

OPVOEDTRAINER 

 

- Voor 32 uur per week  

- Standplaats Apeldoorn, maar tevens werkzaam in regio Zuid 

- Ervaring met gebarentaal is een pre 

- In bezit van rijbewijs en auto 

 

De opvoedtrainer begeleidt gezinnen waarin de ouders problemen ondervinden bij het 

opvoeden van hun kinderen en waarbij een gedragsverandering binnen het gezin gewenst is. 

De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie en in de dagelijkse praktijk volgens de 

PPG/IAG-methodiek (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding/Intensieve Ambulante 

Gezinsbehandeling). De begeleiding is gericht op gezinnen waar een of enkele leden een 

auditieve beperking hebben. 

 

Taken 

- Analyseren van de opvoedproblemen in het gezin door observaties en gesprekken. 

- Samen met de ouders opstellen van een begeleidingsplan. 

- Begeleiden van de ouders en eventuele andere gezinsleden volgens de PPG/IAG-

methodiek en de daarbij behorende middelen zoals video-opnamen. 

- Geven van informatie en advies. 

- Maken van rapportages en gespreksverslagen. 

 

Wij vragen 

- HBO opleiding Agogisch werker of Sociaal Pedagogische hulpverlening met HSS SW 

profiel jeugd 

- Post HBO opleiding in toegepaste methodiek IAG/Basis PPG en TOP-PPG. 

- SKJ registratie 

- Ervaring met gezinsbegeleiding strekt tot aanbeveling. 

- Kennis van gebarentaal of de bereidheid dit te leren. 



- Kennis over doofheid en de gevolgen ervan. 

- Kennis van de dovencultuur, of de bereidheid hiervoor cursussen te volgen. 

- Wonend in het werkgebied. 

- Geen bezwaar tegen werken in de avonduren (hoort bij de functie). 

 

Wij bieden 

- Een aanstelling voor een jaar met de intentie tot een vast dienstverband. 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ functiegroep 50 min. € 2611,00 

max. € 3571,00 op fulltime basis per maand, niveau per 1-7-2018. 

- Cursussen gebarentaal en dovencultuur. 

- Een boeiende werkkring in een multidisciplinair team. 

- Goede werksfeer in een klein team van gemotiveerde collega’s. 

 

De cliënten zijn doof of hebben een hoorprobleem. Werken met de doelgroep stelt hoge 

eisen aan de communicatieve vaardigheden van de hulpverleners. De organisatie biedt ruime 

faciliteiten. Zo volgt elke medewerker van GGMD in werktijd cursussen gebarentaal, zijn er 

gebarentolken in dienst en volgen nieuwe hulpverleners een cultuur- en 

belevingsprogramma. 

 

Meer informatie 

Neem bij vragen contact op met Erik Schensema, regiomanager Noord Oost, via: 06-

12580755 of e.schensema@GGMD.NL 

 

 


