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VELDMAN  & WOUTERS

In Interactie
begeleiding, coaching en advies 

• Ouders en kind

In elke levensfase van een kind kunnen ouders vragen en twijfels hebben over de 

opvoeding. Wanneer een kind een verstandelijke beperking of autisme heeft, kan 

opvoeden extra uitdagend zijn. Contact en communicatie spelen een rol in de opvoeding 

en maken een belangrijk onderdeel uit van onze begeleiding. We richten ons zowel op 

de ouders als het kind. We helpen ouders in het begrijpelijk en afgestemd communice- 

ren, zodat het opvoeden makkelijker wordt.  

• Communicatie

Communiceren kan lastig zijn. Wanneer je problemen hebt met spreken of begrijpen 

heeft dat grote invloed op zelfstandigheid en welbevinden. We kunnen je begeleiden in 

de communicatie. We vinden het belangrijk om hierbij ook mensen uit je omgeving te  

betrekken. Ook zij kunnen begeleiding nodig hebben in het afgestemd communiceren. 

Samen zoeken we naar oplossingen die het best bij jou passen.

• Slechthorendheid

Wanneer je slechthorend of (plots)doof bent kunnen we je tips en training geven in de 

communicatie en omgang met anderen. Dit kan in de vorm van een cursus spraakafzien 

of gebaren, het leren omgaan met de gehoorbeperking en het bieden van inzicht in de 

gevolgen daarvan. Ook mensen uit je omgeving kunnen hierbij betrokken en begeleid 

worden.

• Informatie en cursus

Wij bieden diverse cursussen Nederlands met Gebaren (NmG), zowel standaard modules 

als op-maat trajecten. Daarnaast verstrekken we informatie en advies over communicatie 

en opvoeding aan ouders en professionals in de zorg en het onderwijs. Screening van 

communicatieve vaardigheden van professionals behoort ook tot ons aanbod, evenals 

coaching van communicatieve vaardigheden op de werkvloer. 

Veldman & Wouters heeft diverse contracten met gemeentes voor Jeugdwet 

en WMO in regio Eindhoven - De Kempen. 

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals vermeld op www.veldmanwouters.nl


