
EEN WERKNEMER MET EEN AUDITIEVE BEPERKING

Wist je dat het merendeel van de mensen een auditieve beperking thuis zit? Het 
werkaanbod is schaars en het is lastig om zelfstandig werk te vinden én behouden. 
Wel werk gevonden? Dan komt uitval vaak voor, mede door onwetendheid van de 
omgeving. Bij Jobstap laten we álle talenten bloeien, voor zowel de werknemer als 
de werkgever. 

Op de arbeidsmarkt

Praktische begeleiding & advies voor inclusief werkgeverschap.
20 jaar kennis & ervaring in (re-)integratie en coaching.
Ervaringsdeskundige coaches met breed landelijk netwerk.
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Welk verschil in doofheid is er? Wat als er brand is? Hoe zit het met overleg volgen? 
Onze ervaringsdeskundige coaches begeleiden naast kandidaten ook bedrijven 
en gemeenten bij inclusief werkgeverschap en vliegen waar nodig een collega van 
Jobstap Groep in voor een training of advies.
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MAAK KENNIS MET ONZE COACHES

Bezoek www.jobstap.nl/auditief

Dit is Leo Bruggeman. Hij is zelf doof en beheerst de NGT 
en NmG, wat veel meerwaarde biedt voor de begeleiding. 
Hij heeft ruim 11 jaar ervaring in het coachingsvak en doet 
dit nog steeds met veel plezier en enthousiasme. Leo is 
werkzaam in de regio’s Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Dit is Gineke de Witt Huberts. Ze is ervaringsdeskundig, 
omdat ze zelf (laat) slechthorend is geworden. Ze heeft ruim 
14 jaar ervaring in het begeleiden en coachen van mensen 
met een gehoorbeperking. Gineke beheerst Nederlands met 
ondersteunende Gebaren (NmG). Ze is werkzaam in de 
regio’s Utrecht, Noord-Holland en Flevoland.

Dit is Moniek van de Wetering. Ze heeft zelf geen auditieve 
beperking, maar kent de dovencultuur goed. Vanaf jongs 
af aan leerde zij te communiceren in Gebarentaal en 
ondertussen heeft ze ruime ervaring in de begeleiding 
van mensen met een auditieve beperking naar en in werk. 
Moniek werkt in regio Zwolle. 

Meer informatie?

bruggeman@jobstap.nl

witt@jobstap.nl

wetering@jobstap.nl

06 - 30245111 (videobellen of whatsapp)

06 - 47108862 (videobellen of whatsapp)

06 - 23255119 ((video)bellen of whatsapp)

Voeg me toe op LinkedIn

Voeg me toe op LinkedIn

Voeg me toe op LinkedIn
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