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Doof, slechthorend of beperkt zijn in horen én zien, heeft 

invloed op het dagelijks leven van mensen. Het heeft invloed 

op het zelfstandig kunnen functioneren, het kunnen leggen en 

onderhouden van contacten en het kunnen deelnemen aan 

alles wat belangrijk is voor een prettig en zinvol bestaan.

Er zijn drie organisaties in Friesland die goed bekend zijn met hoorproblematiek. Zij  
hebben hun krachten gebundeld. Het gaat om Hoor Friesland, GGMD en KwadrantGroep 
(Oorizon). Voor elke vraag die te maken heeft met slecht horen en doofheid, kunt u bij hen 
terecht. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat iedere vraag zorgvuldig wordt behandeld.  
Vaak is er meer mogelijk dan u in eerste instantie denkt. Wie deze organisaties zijn en  
wat ze bieden, leest u in deze flyer.

Organisatie Doelgroep Activiteiten

Hoor Friesland
welzijnsinstelling en 
kenniscentrum

Contact: 
058 213 05 37  
info@hoorfriesland.nl 
www.hoorfriesland.nl

Alle doven en  
slechthorenden

•   Zoeken van maatjes ter voorkoming van sociaal 
isolement en bevordering van participatie

•   Voorlichting en preventie van gehoorschade 
•  Workshops voor (zorg)professionals
•  Algemeen kennis- en informatiepunt
•  Organiseren lotgenotencontact
•   Toetsing en advies toegankelijkheid  

openbare ruimtes en activiteiten
•   Begeleiden en trainen (dove en slechthorende) 

vrijwilligers

Organisatie Doelgroep Activiteiten

GGMD
geestelijke  
gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening

Contact: 
0182 67 02 35
contact@ggmd.nl
www.ggmd.nl

Doven, doofblinden, 
slechthorenden en 
mensen met andere 
hoorproblemen  
waaronder tinnitus

Zowel volwassenen  
als kind en jeugd

•   Dovenmaatschappelijkwerk  
(ook voor doofblinden)

•   Woonbegeleiding
•   Vaardigheidstrainingen
•   GGz kind & jeugd
•   Opvoedondersteuning

•   Communicatietrainingen
•   Loopbaanbegeleiding en re-integratietrajecten
•   GGz voor volwassen
•   Behandelprogramma tinnitus
•   Onafhankelijk advies over hoorhulpmiddelen
•   Geaccrediteerde trainingen voor  

(zorg)professionals

Organisatie Doelgroep Activiteiten

KwadrantGroep
specialistisch team 
Oorizon

Contact: 
058 213 03 41 
oorizon@kwadrant-
groep.nl 
www.kwadrantgroep.nl/
oorizon

Dove en slechthorende 
ouderen

•   Begeleiding en maatschappelijke  
dienstverlening

•  Informatie en advies
•   Dagactiviteiten, ruimte voor ontmoeting en 

ontspanning
•   Thuiszorg: verpleging, verzorging en  

huishoudelijke hulp
•   Beschermd wonen in wijkzorgcentrum 

Greunshiem in Leeuwarden

EXPERTS BIJ HOORPROBLEMEN    KWADRANTGROEP, GGMD EN HOOR FRIESLAND

Onze medewerkers kunnen communiceren
De medewerkers van de drie organisaties kunnen 
communiceren met doven en slechthorenden, 
zijn bekend met de dovencultuur en kennen de 
mogelijkheden en moeilijkheden van mensen 
met hoorproblemen. 

Heeft uw cliënt een gehoorbeperking? 
Heeft u in uw gemeente een cliënt die doof,
slechthorend of beperkt is in horen én zien, 
neem dan contact op met één van de 
organisaties. 

Wij helpen graag! Aarzel niet wie u moet
benaderen, want onderling zorgen wij 
ervoor dat uw vraag bij de juiste organisatie 
terechtkomt.

Financiering
GGMD heeft een raamovereenkomst met de VNG. Hoor Friesland en KwadrantGroep  
werken met dezelfde uitgangspunten. Onze zorg wordt bekostigd vanuit de Wmo, ZvW, 
WLZ, Jeugdwet en GGZ.


