
AAN HET WERK MET EEN AUDITIEVE BEPERKING

‘Ik wil werken, kun je me hierbij ondersteunen?’ Dit is een vraag die veel mensen 
met een auditieve beperking ons stellen. Gelukkig hebben we ervaringsdeskundige 
arbeidscoaches in huis die Gebarentaal spreken of Gebarentaalvaardig zijn. 
Vanuit hun ruime ervaring met coaching en (re-)integratie kunnen ze jou optimaal 
begeleiden bij het vinden van passend werk óf in jouw huidige baan.  

Jobstap spreekt jouw taal

Contact in NGT, NmG of gesproken Nederlands.
Ervaringsdeskundige coaches met een breed landelijk netwerk.
20 jaar kennis & ervaring in (re-)integratie en coaching.

Een ervaringsdeskundige coach

Jobcoaching Jouw 
vaardigheden 
blijven ontwikkelen 
door begeleiding 
op de werkvloer?

Jobstap heeft verschillende coaches in dienst met een auditieve beperking. Ze hebben 
ervaring met diverse typen auditieve beperkingen: van slechthorend- en doofheid,  
tot aan tinnitus, hyperacusis en plots-laatdoofheid. Ze kunnen jou begeleiden in 
Gebarentaal, NmG of zijn op z’n minst gebarentaalvaardig. Dit, en het feit dat ze de 
dovencultuur kennen, blijkt telkens weer van meerwaarde tijdens de coaching. Ze zijn 
de verbindende schakel tussen jou en jouw (toekomstige) werkgever.

Contact?

UWV-trajectenSamen de stap 
naar betaald werk 

verkleinen of op 
zoek naar jouw 
nieuwe baan?

Begeleiding 
van school naar 

werk

Samen de 
arbeidsmarkt, 
jouw positie en 
baanmogelijk-
heden verkennen? 

Re-integratie & 
Outplacement

Rustig opbouwen 
en  re-integreren in  

passend, duurzaam 
werk?



NEEM CONTACT OP MET EEN VAN 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 in de ondersteuning. 
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 en 
Utrecht.

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. Ze is 
werkzaam in Zwolle en omgeving. 

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

Volg me via @jobcoach.leo
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