
Economisch succes
begint met goede 
communicatie

Als werknemers u niet goed verstaan door 
machinelawaai of omdat ze slechthorend 
zijn verhoogt dit de kans op fouten, 
ongevallen en ziekteverzuim. Hierdoor daalt 
de productiviteit en stijgen uw kosten per 
geproduceerde eenheid. 

HearingCoach-professionals zijn ‘the missing 
link’ tussen het gehoorzorgbeleid dat u voor 
ogen hebt en de uitvoering op het terrein. 
Daarnaast zorgen ze voor de perfecte match 
tussen preventieve en curatieve zorg.

www.hearingcoach.com

HearingCoach: ‘the missing link’

Toegevoegde waarde voor:

Aandeelhouders & stakeholders
 Hogere productiviteit
 In lijn met wet-en regelgeving

Directieleden
 Waarde voor geld 
 Duurzame inzetbaarheid werknemers

H&S en HR Managers 
 Beste praktijk in huis
 Minder ziekteverzuim & arbeidsongevallen

Werknemers 
 Behoud goed en gezond gehoor
 Vrijwaren kansen op de arbeidsmarkt

Uw HearingCoach-
professional
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Curatieve 
gehoorzorg  

Preventieve 
gehoorzorg

Werknemer 

Op individueel niveau

 Geluid

We brengen de persoonlijke lawaaiblootstelling van 
uw werknemers in kaart middels een vragenlijst en de 
beschikbare geluidskaarten. Hiermee berekenen we conform 
ISO 1999 het risicoprofiel van iedere werknemer. Zo krijgen 
ze te zien hoe hun gehoor evolueert in de tijd als ze hun 
gehoorbeschermers niet dragen. 

 Gehoor

Een preventief beleid is enkel mogelijk als we gehoorschade 
vroegtijdig kunnen opsporen. Liefst nog voor de persoon 
in kwestie er zich bewust van is of hinder van ondervindt. 
Omdat audiometrie (klassieke piepjestest met koptelefoon) 
daar niet voor geschikt is kiezen we voor ‘Oto Akoestische 
Emissies (OAEs)’. Door deze gehoortest regelmatig te 
herhalen krijgen werknemers een goed beeld van de snelheid 
waarmee hun gehoor al of niet aftakelt. Dit laat toe om de 
‘sense of urgency’ uit te leggen en te evalueren of ze zich 
voldoende beschermen. 

 Gehoorbescherming

Bedrijven die er niet in slagen om het lawaai aan de bron 
te bestrijden investeren in persoonlijke gehoorbeschermers. 
De praktijk leert ons echter dat ze weinig of slecht gedragen 
worden waardoor een vals gevoel van veiligheid ontstaat. 
Onze aandacht gaat daarom vooral naar het stimuleren van 
het consequent en correct dragen van gehoorbeschermers 
en het controleren van hun ‘goede werking’. Op die 
manier verhogen we het rendement op uw investering in 
gehoorbeschermers.

 Gedrag

Het effect van ‘one-on-one’ coaching is veel groter dan iedere 
andere vorm van training of begeleiding. Uw werknemer 
komt precies te weten wat zijn/haar risico is (cf. geluid), hoe 
het met zijn/haar gehoor gesteld is (cf. gehoor), of zijn/haar 
gehoorbeschermers nog in orde zijn (cf. gehoorbescherming) 
en krijgt aandachtspunten voor op het werk en thuis. 

 Haal ‘best practice’ in huis

Gekwalificeerde professionals helpen u met het in kaart 
brengen van de risico’s en het organiseren van een preventief 
gehoorzorgbeleid gebaseerd op 4 pijlers: 
geluid, gehoorbescherming, gehoor en gedrag. 
Kortom de 4 G’s. 

 Rapportage

Het management team kan online de voortgang van 
het project volgen en de groepsresultaten bekijken. De 
werknemers kunnen hun persoonlijke resultaten eveneens 
online raadplegen.

   Healthy Hearing Program
Daar kan geen oordop tegenop

Het ‘Healthy Hearing Program (HHP)’ is een preventief 
gehoorzorgprogramma. Doel is de houding van 
werknemers ten aanzien van het dragen van 
gehoorbescherming positief te beïnvloeden en hun 
gehoorkwaliteit op peil te houden. 

Op management niveau
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