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Voorwoord 
 

 
2021 was opnieuw een uitdagend jaar voor Doof Vlaanderen. Ook al waren er serieuze 
coronabeperkingen, toch slaagde Doof Vlaanderen erin te blijven functioneren, zij het 
grotendeels van thuis uit en online. Duizend maal dank aan alle vrijwilligers, bestuur en 
medewerkers van Doof Vlaanderen voor hun grote inzet! Samen hebben we opnieuw het 
verschil gemaakt voor de Vlaamse dovengemeenschap. 
 
In dit jaarverslag kan u lezen dat Doof Vlaanderen traditiegetrouw sterk heeft ingezet op 
sociaal-cultureel werk binnen de Vlaamse dovengemeenschap en belangenbehartiging voor 
dove mensen die nog steeds geconfronteerd worden met obstakels en discriminatie.  
 
Tevens werd in 2021 de werking van Doof Vlaanderen kritisch doorgelicht. Bedoeling hiervan 
is dat Doof Vlaanderen klaar staat voor de nieuwe uitdagingen die een steeds veranderende 
wereld met zich meebrengt. Hieronder kan je lezen welke keuzes werden gemaakt en welke 
impact dit zal hebben op Doof Vlaanderen en de dovengemeenschap. De uitdagingen zijn 
immens en we hopen dat we op jouw steun kunnen rekenen om deze uitdagingen het hoofd 
te bieden.  
 
Uit het jaarverslag blijkt ook dat er blijvend nood is aan een sterke organisatie van en voor 
doven in België. Doof Vlaanderen wil die rol blijven opnemen en opkomen voor de rechten en 
belangen van dove mensen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal. Alleen als de Vlaamse 
dovengemeenschap sterk verenigd is en goed blijft samenwerken, kunnen we samen veel aan!  
 
Op ons kan je rekenen!  
 
Helga Stevens 
Directeur 
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1. Interne werking 
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1.1 Organisatiestructuur 

1.1.1 Algemene Vergadering 

De samenstelling van de Algemene vergadering wijzigde niet in 2021. Maken deel uit van de 
Algemene Vergadering: Frank Van de Perre (voorzitter), Sammy Van Landuyt 
(ondervoorzitter), Gery Gerits (Secretaris), Alexandre Mazovetski (penningmeester), 
Botteldoorn Ann (bestuurslid), De Ryck Raf (bestuurslid), Elisa Kind (bestuurslid & 
afgevaardigde van Doof & Jong), Jan Van Bruyssel (bestuurslid en afgevaardigde van Doof & 
Senior), André Lathouwers (West-Vlaanderen), Greta Wanten, (Limburg), Ingrid Desmaele 
(Vlaams Brabant), Vincent Ameloot (open lid), Ali Salhi (open lid), Andy Van Hoorebeke (open 
lid), Peter Vanhoutte (open lid), Tom Duquesne (open lid), Robbin Vandewalle (Doof & Jong), 
Monique Van Hauwermeiren (Doof & Senior), Lieven Kind (DSV), Dennis Deschildre (Doof & 
Gezin), Thomas De Coninck (HKC-DBV). Joris Van Landuyt (Oost-Vlaanderen) nam eind 2020 
ontslag en die plaats werd niet meer ingevuld. Ook de plaats voor de vertegenwoordiger van 
de provincie Antwerpen bleef vacant. 
 
De Algemene vergadering is in 2021 drie keer bijeengekomen. Door corona moest de 
Algemene Vergadering twee keer online doorgaan, op 21/05/2021 en 21/12/2021. Op 
18/06/2021 werd een buitengewone Algemene Vergadering in Gentbrugge gehouden waarop 
de nieuwe strategie en prioriteiten van Doof Vlaanderen werden besproken en goedgekeurd. 
 
 
1.1.2 Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van Doof Vlaanderen bleef ongewijzigd. De verkiezingen die gepland 
waren op 19 december 2021 konden niet doorgaan daar de toen geldende 
coronamaatregelen fysieke samenkomsten niet toelieten. De aanstelling van een nieuw 
Bestuur en leden van de Algemene Vergadering werd uitgesteld naar maart 2022. 
 
De samenstelling van de Raad van Bestuur bleef ongewijzigd. Net als in 2020 maakten de 
volgende personen deel uit van het bestuur: Frank Van de Perre (voorzitter), Sammy Van 
Landuyt (ondervoorzitter), Gery Gerits (secretaris), Alexandre Mazovetski (penningmeester), 
Ann Botteldoorn (bestuurder), Raf De Ryck (bestuurder), Elisa Kind (bestuurder, afgevaardigde 
van Doof & Jong), Jan Van Bruyssel (bestuurder, afgevaardigde van Doof & Senior). 
 
De Raad van Bestuur kwam in 2021 negen keer samen. Afhankelijk van de coronarestricties 
werd er fysiek of online vergaderd. 
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1.1.3 Medewerkers 

We verwelkomden in 2021 enkele nieuwe medewerkers en moesten tegelijkertijd afscheid 
nemen van enkele andere medewerkers. 

• Delphine le Maire kwam begin januari terug bij Doof Vlaanderen werken, maar besloot 
begin februari om ontslag te nemen om familiale redenen. Hiermee verliest Doof 
Vlaanderen een zeer bekwaam en gewaardeerd medewerkster met juridische 
achtergrond. 

• Marieke Kusters ging van eind mei tot eind december met bevallingsverlof. 
• Isabelle Heyerick verving Marieke Kusters tijdens haar afwezigheid en werkte ook 

deeltijds mee aan het fedasilproject samen met projectleidster Tiina Van Hoorebeke.  
• Sinds mei vervoegt Bart Verheyden zich bij het team van Doof Vlaanderen als 

beleidsmedewerker belangenbehartiging. Daarnaast focust hij zich ook op educatie. 
• Tine Bulcaen kwam begin september in dienst als verantwoordelijke communicatie en 

media. Ze is horend en kent geen Vlaamse Gebarentaal, maar heeft zich meteen 
gestort op het leren van Vlaamse Gebarentaal. Samen met Helga Stevens en Tiina Van 
Hoorebeke is ze bezig met het ontwikkelen van een vernieuwde 
communicatiestrategie en -plan voor Doof Vlaanderen. 

• Kim Tant werd begin januari aangenomen voor schoonmaaktaken. Zij komt één dag 
per week naar het kantoor van Doof Vlaanderen. 

• Lieve Clarebout besloot in maart De Haerne Club in Kortrijk te verlaten na acht 
verdienstelijke jaren om een nieuwe uitdaging aan te gaan.  

• Esther Deprez werd in dienst genomen als nieuwe regionale medewerker in De Haerne 
Club in Kortrijk. 

 
 
 

1.2 Interne reorganisatie 
 
In een snel veranderende wereld moeten we als organisatie steeds proberen vernieuwen om 
onze kernwaarden te kunnen blijven realiseren. Daarom hebben we samen met het 
coöperatief adviesbureau ‘Strategies and Leaders’ onze uitdagingen en prioriteiten 
herbekeken. We stelden bovendien een nieuw organigram op, want we moeten als een sterk 
team samenwerken om onze ambitieuze doelstellingen te halen. 
 
 
1.2.1 Uitdagingen en prioriteiten 
 
Doof Vlaanderen heeft recent de uitdagingen waarvoor het staat, opnieuw geformuleerd. 
Onze uitdagingen zijn: 

• We verenigen en empoweren alle dove en slechthorende mensen met respect voor 
hun diversiteit. 

• We verdedigen en promoten Vlaamse Gebarentaal en dovencultuur als een verrijking 
voor de samenleving. 
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• We komen op voor gelijke rechten voor dove en slechthorende mensen in de 
samenleving. 

Ook heeft Doof Vlaanderen haar prioriteiten kritisch bekeken en keuzes gemaakt, hierbij 
rekening houdend met de beperkte middelen waarover Doof Vlaanderen beschikt. Onze 
prioriteiten zijn: 

1. We investeren in het samenbrengen van dove en slechthorende personen op 
lossere activiteiten, thematische dovenacties en thematische events, die we zelf 
organiseren zoals Werelddovendag, studiedagen, conferenties, ... 

2. We investeren voluit in het bereiken van nieuwe, jongere dove en slechthorende 
personen. Ook personen die een CI gebruiken. We zorgen dat wij weten wie ze zijn en 
hoe we hen kunnen bereiken. 

3. We steunen dovenverenigingen die willen vernieuwen. We blijven bestaande 
dovenclubs, afdelingen en dovenacties goed ondersteunen. 

4. We investeren in sterke communicatie en in rechtstreekse ledenwerving van de 
nieuwe generatie doven, slechthorenden en sympathiserende horenden. 

5. We focussen op empowerment en gelijke rechten. We willen impact hebben op de 
maatschappij. Dat doen we via beleidsbeïnvloeding, dovenactie, campagnes, 
sensibilisering, educatie (voor horenden) en vorming en empowerment (aan doven) . 

6. Om die 5 doelstellingen te bereiken is een sterke organisatie nodig waar het leuk 
werken is. Hiervoor is een goed personeelsteam nodig en uiteraard moet Doof 
Vlaanderen ook kunnen rekenen op een sterk bestuur en sterke algemene 
vergadering. 

 

1.2.2 Nieuw organigram 
 

Doof Vlaanderen heeft veel ambitie. Om de ambitieuze doelstellingen te halen moeten we 
echter ons interne werking verbeteren en onze team sterker maken. Daarom hebben we een 
nieuw organigram gemaakt. Hoewel het organigram individuele taken definieert voor 
medewerkers focussen we op samenwerking, want als team staan we sterker. 

Het nieuwe organigram van Doof Vlaanderen ziet eruit als volgt: 

• De leden van de algemene vergadering en het bestuur beslissen over de prioriteiten 
en het budget van Doof Vlaanderen en bepalen het kader waarbinnen de directeur en 
medewerkers moeten werken. 

• De directeur is de verbinding tussen het bestuur, de Algemene Vergadering en de 
medewerkers. De directeur stuurt ook Doof Vlaanderen aan. 

• De medewerkers zijn opgedeeld in drie teams, namelijk Team Beweging, Team Impact 
en Team Secretariaat. 
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Team Beweging is de brug tussen Doof Vlaanderen en dovenverenigingen en dove mensen en 
staat in voor de volgende zaken: 

• Ondersteuning dovenverenigingen en leden 
• Ondersteuning afdelingen 
• Ledenactiviteiten & werving en vorming 

Team Impact wil, zoals de naam het zegt, impact hebben op de maatschappij. Het wil dingen 
in beweging zetten zodat de maatschappij rondom ons meer “doofvriendelijk” wordt. Dat 
doet het team via: 

• Beleidsbeïnvloeding rond verschillende thema’s 
• Ondersteuning dovenacties  
• Campagne en sensibilisatie 
• Educatie (gericht op bedrijven, scholen, werkgevers,…) 

Tussen de teams Beweging en Impact is er natuurlijk wisselwerking. Het is belangrijk dat beide 
teams samenwerken om elkaar goed aan te kunnen vullen. De directeur die team Impact 
aanstuurt en de coördinator van team Beweging zorgen voor wisselwerking door regelmatig 
te overleggen. 

Team Secretariaat zorgt ervoor dat alle medewerkers van Doof Vlaanderen goed kunnen 
functioneren. Zonder hen kan Doof Vlaanderen niet goed draaien. Concreet zorgt het team 
Secretariaat voor de volgende zaken: 

• Secretariaat – onthaal – bibliotheek 
• Boekhouding 
• Personeelszaken 
• Taalondersteuning 
• Logistiek 
• Vertaaldienst VGT 

Verder hebben we natuurlijk ook de medewerker communicatie en media, die Doof 
Vlaanderen ondersteunt op het vlak van interne en externe communicatie, in overleg met de 
directeur.  
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2. Sociaal-cultureel werk   
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2.1 Algemeen  

2.1.1 Corona en digitalisering  

De Covid-19 pandemie bleef  een grote impact hebben op het sociaal-cultureel werk van Doof 
Vlaanderen in 2021.  Zo lag het verenigingsleven bijna volledig stil.  Fysieke bijeenkomsten en 
vergaderingen met betrekking tot sociaal-cultureel werk waren niet toegestaan.  Deze werden 
noodgedwongen vervangen door online samenkomsten.  Digitale communicatie- en 
samenwerkingsplatformen werden volop omarmd voor bijvoorbeeld individuele gesprekken, 
groepsgesprekken, vergaderingen, vormingen, webinars etc. Verenigingen kregen online 
steun en advies op maat in Vlaamse Gebarentaal over coronagerelateerde informatie en 
maatregelen relevant voor sociaal-cultureel werk die enkel beschikbaar was in het 
Nederlands. Bovendien trachtte Doof Vlaanderen haar aanwezigheid in de digitale ruimte te 
versterken en de verenigingen te inspireren aan de hand van relevante video’s op de eigen 
website, nieuwsbrief en sociale media.  

Waar Doof Vlaanderen actief gebruik maakte van alle online mogelijkheden, deden 
dovenverenigingen en afdelingen dit aanvankelijk minder. In de loop van het jaar begonnen 
meer verenigingen en afdelingen echter ook gebruik te maken van digitale platformen, 
aangezien de digitale toepassingen steeds gebruiksvriendelijker werden. Verschillende 
verenigingen en afdelingen realiseerden zelfs online activiteiten voor hun leden.  

 

2.1.3 Uitvoering beleidsplan 2021-2025 

Doof Vlaanderen kreeg minder subsidies dan initieel aangevraagd voor haar sociaal-cultureel 
werk. Tegelijk verloor Doof Vlaanderen Vorming vzw haar subsidie, waardoor een deel van 
haar vormingsaanbod naar Doof Vlaanderen ging en haar cursusaanbod VGT naar het Vlaams 
GebarentaalCentrum vzw (VGTC).  Daarom beslisten het bestuur en de algemene vergadering 
van Doof Vlaanderen op voorstel van de directeur om de hele werking door te lichten en de 
prioriteiten opnieuw te bekijken.  Het strategische adviesbureau Strategies and Leaders 
verleende hierbij ondersteuning. Een kernwerkgroep bestaande uit zes medewerkers en de 
voorzitter van Doof Vlaanderen werkte hard aan de herformulering van de uitdagingen waar 
Doof Vlaanderen voor staat. Tegelijk werd het beleidsplan dat eind 2019 werd ingediend, 
herwerkt en in lijn gebracht met het toegekende subsidiebedrag voor sociaal-cultureel werk. 
Hiervoor kwam de kerngroep verschillende keren samen in workshops met twee experts van 
Strategies and Leaders. Het aangepaste beleidsplan zal ingediend worden samen met het 
tussentijds verslag in 2023. Hiervoor hebben we ons geïnformeerd bij zowel de Vlaamse 
overheid als De Federatie. 

Een belangrijk aspect van het aangepaste beleidsplan is een  strategie om nieuwe doelgroepen 
te bereiken zodat Doof Vlaanderen breder en diverser kan worden als organisatie en 
beweging. 2021 was bijgevolg vooral een overgangsjaar en in 2022 wordt de 
transitie/hervorming verder gezet en wordt er gewerkt aan de hand van het herziene 
beleidsplan.  
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Tijdens het werkingsjaar 2021 hebben wij op zeven punten gefocust. Sommige zaken zijn 
reeds afgewerkt, andere lopen nog door tot 2023. Hieronder vind je een beknopt overzicht 
van de werkpunten.  

• Herbepalen prioriteiten binnen het sociaal-cultureel werk  – Het ingediende 
beleidsplan werd aangepast in lijn met de toegekende subsidies. 

• Vrijwilligersbeleid opmaken - In 2021 werd een aanzet gegeven om het 
vrijwilligersbeleid op te maken met als doel het in 2022 af te hebben.  

• Personeelsbeleid Ledenbeweging actualiseren - Er werd een nieuw organigram 
opgemaakt waarbij nieuwe functieprofielen werden opgesteld.  

• 55+ afdelingen opstarten  - Er werd ondersteuning geboden aan  die verenigingen die  
een 55+ afdeling wilden  oprichten. Doof & Senior Vlaanderen steunt dit idee volledig. 

• Een nieuwe werkingskader voor Dovenactie – Er werd een duidelijk afsprakenkader 
opgesteld om de werking van de diverse Dovenacties te stroomlijnen. In december 
2021 werd “Dovenactie Platform” als een overkoepelende organisatie opgericht.  

• Breedtesport bij dovenverenigingen stimuleren  - Een samenwerking werd opgestart 
met DovenSport Vlaanderen voor o.a. breedtesport.  

• Concept #DoofNu verder uitbouwen  - Vijf webinars van #DoofNu werden gestreamd 
in 2021.  

 

2.2 Ondersteuning verenigingen  
 
2.2.1 Afdelingen   

Doof Vlaanderen heeft regelmatig contact met de afdelingen. Naast individuele gesprekken 
werd een overleg met alle afdelingen georganiseerd (04/05/2021). Doof Vlaanderen bleef ook 
doorheen de coronapandemie steun bieden en vragen beantwoorden van de afdelingen. 
Doorgaans verliep dit online en slechts enkele keren was een fysieke bijeenkomst mogelijk. 
Hieronder staat een korte samenvatting van de onderwerpen waarover er contact was tussen 
Doof Vlaanderen en de afdelingen. 

• Doof & Gezin   
o Ondersteuning voor opmaak van de affiche & inschrijvingen voor ‘5 jaar Doof 

& Gezin’ 
o Activiteiten Doof & Gezin updaten op de website van ‘Mijn kind is doof’ 

(www.mijnkindisdoof.be) 
 

• DooFeminisme   
o Oprichting van de nieuwe afdeling met een eigen logo en Facebookpagina  
o Webinar DooFeminisme: panelgesprek over Feminisme (23/09/2021) 
o Spelavond - ‘Vrouwelijk lichaam’ (12/11/2021) 

• Doof & Events   
o Vraag voor ondersteuning voor de oprichting van een eigen VZW  
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o Doof & Events heeft er samen met Inter voor gezorgd dat het er bij het WK 
wielrennen in Brugge en in Leuven/Antwerpen een tolk VGT aanwezig was op 
het podium   

o Vrijwilligers van Doof & Events hebben zowel in Brugge als in 
Antwerpen/Leuven meegewerkt aan de organisatie van het WK wielrennen   

• Doof & LGBT+   
o Doof Vlaanderen stelde samen met Doof & LGBT+ een open brief op en legde 

deze voor aan de European Union of the Deaf 

• Doof & Jong   
o Heropstart jeugdplatform i.s.m. Doof & Jong faciliteren (14/01/2021) 
o Samenwerking in de week van WDD: schattenzoektocht in Kortrijk (22/9/2021) 
o Afvaardiging van Doof Vlaanderen in de Algemeen Vergadering van Doof & 

Jong  
o Ondersteuning voor de voorbereidingen van de VGT Kermis 2022 o.a. 

zoektocht naar vrijwilligers van Doof Vlaanderen   

• Doof & Senior   
o Opstart platform Dove Senioren   
o Sensibilisering rond de nood aan doofvriendelijke woon- en zorgcentra als 

vervolg op het project Dove Senioren (2019).  Met ondersteuning vanuit Doof 
Vlaanderen voerde Doof & Senior concrete gesprekken met diverse steden en 
gemeenten: Brugge, Leuven, Gent en  Alken. 

o Enkele leden van Doof & Senior maken ook deel uit van de Stedelijke 
adviesraden voor personen met een handicap in de volgende gemeenten: 
Brugge, Leuven en Antwerpen. 
 

• Doofblind Vlaanderen   
o Samenwerking met DovenSport Vlaanderen voor de Vlaamse Dovensportdag 

(28/08/2021) 
o Afvaardiging van Doof Vlaanderen in de Algemeen Vergadering van Doofblind 

Vlaanderen 

• Doofbewust    
o Ondersteuning bij de organisatie van de cursus Doofbewust, bestaande uit tien 

lessen vanaf oktober 2021 tot eind juni 2022 
o Ondersteuning voor de voorbereiding van de studiedag in 2022 “Dovennieuws, 

wat kunnen wij leren van de Verenigde Staten”    

• Doof & Verleden   
o Archiefonderzoek voor 100 jaar Belgian Deaf sport Committee 
o Slechts een van de tien geplande vrijwilligersbijeenkomsten kon vanwege de 

coronamaatregelen effectief doorgaan 
o De vrijwilligers gingen op uitstap naar Namen, een geslaagde trip die  

vrijwilligers gemotiveerd hield in een voor velen eenzame periode 
o Er gingen twee bestuursvergaderingen online door (23/03/2021 en 9/12/2021) 
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• Doof & Reizen    
o Planning nieuwe reizen voor 2022 
o Ontwerp nieuw logo Doof & Reizen 
o Oproep voor nieuwe reizen (15/09/2021) 

 
• Doof & Natuur  

o Geen activiteiten  
 

• Vlaamse Dove Zelfstandigen   
o Geen activiteiten  

 
• DovenSport Vlaanderen   

o Samenwerkingsovereenkomst tussen DovenSport Vlaanderen en Doof 
Vlaanderen met als belangrijkste doelen in 2021:  

§ 500 leden behalen voor DSV om een erkenning te krijgen als 
sportvereniging – Ondertussen zijn de 500 leden behaald. DSV dient een 
dossier in voor een erkenning als sportvereniging. 

§ Minsten éénmaal per jaar een gezamenlijke sportdag – op 25/08/2021 
ging de Vlaamse Dovensportdag in Blankenberge door i.s.m. 
DovenSport Vlaanderen en DoofBlind Vlaanderen  

§ Breedtesport aanbieden voor dovenverenigingen – Dovenverenigingen 
hebben geen specifieke breedtesportwerking, maar de facto zijn ze hier 
wel mee bezig.. Tijdens de coronaperiodes werden verschillende 
recreatieve sportactiviteiten georganiseerd zoals fietsen, wandelen, 
padellen en badminton.  

 
• Doof en Migratie 

o Vereniging L’Aya was inactief wegens de coronapandemie 
o Overleg met L’Aya en FFSB (8/8/2021) om informatie uit te wisselen en een 

workshop voor te bereiden  
o Overleg en samenwerking met CVO Mechelen in verband met cursussen NT2 

en VGT als tweede taal – Het CVO Mechelen gaf al cursussen Nederlands als 
tweede taal (NT2) voor dove migranten en in 2021  kwam daar ook een cursus 
Vlaamse Gebarentaal bij gedurende de eerste zes maanden. Doof Vlaanderen 
speelde een actieve rol in het opbouwen van deze cursus door advies te 
verlenen, samen te werken met partners uit verschillende landen, informatie 
uit te wisselen en vergaderingen bij te wonen. Doof Vlaanderen bundelde en 
deelde met CVO Mechelen de resultaten van het project Doof en Migratie 
waarin het belang werd aangetoond om cursussen Vlaamse Gebarentaal 
gelijktijdig aan te bieden met de cursussen geschreven Nederlands NT2. . 

o Uitvoering van Fedasil project van begin januari tot eind december 2021. Er 
werden enquêtes afgenomen, de resultaten geanalyseerd wat resulteerde in 
meerdere seminaries/workshops en een gids. Dit werd mogelijk gemaakt met 
projectsubsidies vanuit Fedasil.  
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2.2.2 Dovenacties  
 
Een Dovenactie verenigt een aantal vrijwilligers uit een gemeente/stad/streek die willen 
ijveren voor belangenverdediging voor doven op lokaal niveau, dit wil zeggen binnen de 
betreffende gemeente/stad/streek. 

In 2021 breidde het aantal dovenacties uit, want werd een nieuwe lokale dovenactie opgericht 
in Knokke-Heist en in Mechelen. In 2021 stond de teller van het aantal lokale Dovenacties in 
Vlaanderen op dertien, waarvan er twaalf effectief actief waren: 

• West-Vlaanderen 
o Brugge 
o Ieper-Westhoek  
o Knokke-Heist 
o Oostende-Middenkust 
o Oostkamp  
o Roeselare 
o Torhout  
o Veurne-Westkust 

• Oost-Vlaanderen 
o Aalter 
o Gent 
o Oudenaarde (inactief) 

• Antwerpen 
o Antwerpen 
o Mechelen 

Er werd een nieuw werkingskader voor dovenacties opgemaakt. In dit afsprakenkader staat 
het concept van de lokale dovenacties beschreven en hun doelstelling. Daarnaast staan er 
verschillende voorbeelden van activiteiten opgelijst die lokale dovenacties kunnen 
organiseren. Het kader bevat ook uitleg over hoe je zelf een nieuwe lokale dovenactie kan 
oprichten en het proces dat daaraan verbonden is. Het kader bevat onder andere informatie 
over lidmaatschappen, de huidige vrijwilligers zijn en hoe je zelf vrijwilliger kan worden, de 
samenstelling van het bestuur, de ondersteuning die Doof Vlaanderen de dovenacties biedt. 
Het ontwerpkader werd goedgekeurd door de Raad van het Bestuur.   

Doof Vlaanderen ondersteunt de dovenacties door bijeenkomsten te organiseren waarbij ze 
informatie verstrekt en lokale dovenacties ervaringen, gebeurtenissen en good practices 
kunnen uitwisselen. In het jaar 2021 kwamen verschillende ervaringen van lokale dovenacties 
aan bod bij deze bijeenkomsten, zo werden bijvoorbeeld ervaringen met de toegankelijkheid 
van vaccinatiecentra en ziekenhuizen uitvoerig besproken. 
 
Omdat het aantal dovenacties blijft groeien, kwam de vraag om een koepel op te richten als 
trekker en ter ondersteuning van de lokale Dovenacties. Zo werd er een nieuwe afdeling van 
Doof Vlaanderen geboren, namelijk ‘Dovenactie Platform’. Het hoofddoel van dit platform is 
de lokale dovenacties ondersteunen en een brug te vormen tussen Doof Vlaanderen en alle 
lokale Dovenacties. Indien er op lokaal niveau moeilijkheden zijn, kan Dovenactie Platform 
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ondersteuning bieden en mee op zoek gaan naar een oplossing. Dovenactie Platform neemt 
hierbij de rol van centrale spreekbuis voor de verschillende lokale dovenacties over van Doof 
Vlaanderen. 
 
In het kader van de reorganisatie en het nieuwe organigram werd beslist om de inhoudelijke 
werking van Dovenacties onder te brengen in het team belangenbehartiging, nu team Impact 
genoemd. Team beweging blijft ondersteuning bieden op organisatorisch vlak. 
 
 
2.2.3 Aangesloten dovenverenigingen   

In 2021  lagen de meeste dovenverenigingen grotendeel stil tot september wegens de 
geldende coronamaatregelen. Ook in december waren er restricties. De enkele activiteiten 
die wel toegelaten waren, gingen vooral buiten door. Andere verenigingen organiseerden hun 
activiteiten en vergaderingen dan weer online.  

De aangesloten dovenverenigingen konden zoals steeds terecht bij Doof Vlaanderen voor 
steun en advies. Hun vragen werden vooral via online gesprekken beantwoord. Bovendien 
kregen verenigingen steun en advies in Vlaamse Gebarentaal over COVID-19 gerelateerde 
zaken wanneer informatie enkel beschikbaar was in het Nederlands. 

Verder werkte Doof Vlaanderen met steun van Scwitch een kader uit voor de toepassing van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen haar werking. Hierover werd 
ook  gecommuniceerd naar de aangesloten verenigingen en afdelingen. 

 

2.3 Vormingen  

Op het vlak van vorming waren er enkele wijzigingen in 2021, wegens het wegvallen van 
subsidies voor Doof Vlaanderen Vorming. Het cursusaanbod Vlaamse Gebarentaal van Doof 
Vlaanderen Vorming vzw werd overgedragen naar het Vlaams GebarentaalCentrum. Doof 
Vlaanderen nam het vormingsaanbod, gericht op dove/slechthorende mensen en horende 
mensen, over van Doof Vlaanderen Vorming. Wegens de coronarestricties kon Doof 
Vlaanderen maar weinig externe vormingssessies aanbieden.  

Enkele vrijwilligers en medewerkers van Doof Vlaanderen namen deel aan een opleiding van 
Mentor VZW om zelf vormingen “digitale vaardigheden” te kunnen geven aan dove 
senioren. Deze opleiding vormde de voorbereiding voor een vorming “Cursus digitale media 
voor dove senioren” die Doof Vlaanderen in 2022 zal organiseren.  

Doof Vlaanderen zorgde ervoor dat afdelingen en verenigingen de nodige ondersteuning 
kregen om tijdens de coronapandemie hun werking voort te zetten. Zo kregen ze bijvoorbeeld 
een vorming over hoe de communicatiesoftware Zoom gebruikt kan worden. Daarnaast 
kregen ze ook een vorming over fundraising aangeboden. 
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De afdeling Doofbewust organiseerde met de ondersteuning van Doof Vlaanderen een cursus 
van tien lessen voor dove of slechthorende Vlamingen. Deze vorming ging in oktober 2021 
van start en loopt tot juni 2022.   

  

2.4 Communicatie 

In 2021 publiceerden Doof Vlaanderen twaalf nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven omvatten 
verscheidene onderwerpen, zoals informatie over de interne werking van Doof Vlaanderen, 
relevante informatie van externen, activiteiten (van afdelingen), enquêtes, entertainment 
enzovoort. Indien mogelijk worden nieuwsberichten telkens ondersteund door een video in 
VGT met ondertitels. De nieuwsbrief zal ook in 2022 verdergezet worden.  

Omdat er onvoldoende nieuws is om naast de nieuwsbrief ook een volwaardig ledenblad te 
maken en de dovenverenigingen ook al een eigen ledenblad hebben, wordt er niet langer een 
apart ledenblad verspreid door Doof Vlaanderen. Wel wordt meer ingezet op communicatie 
op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn). In afwachting van deze overgang 
verstuurde Doof Vlaanderen in 2021 toch nog drie digitale ledenbladen.  

Het team van SCW heeft een eigen Facebook-pagina opgezet met als doel meer info te geven 
over sociaal-cultureel werk op laagdrempelige manier.  

Tijdens de Week van de Vrijwilliger (27/02-07/03/2021) werden verschillende vrijwilligers in 
de kijker gezet op sociale media. Concreet verschenen er tijdens die week elke dag een andere 
video over een vrijwilliger. 

Eind 2020 werd ‘#DoofNu’, een reeks van webinars, in het leven geroepen om de 
dovengemeenschap de mogelijkheid te geven om online samen te komen en/of te 
discussiëren over relevante topics. Dit omdat de coronarestricties fysieke bijeenkomsten 
onmogelijk maakten.  In 2021 werden zes online discussies, bijeenkomsten en/of 
panelgesprekken georganiseerd onder de noemer #DoofNu: 

• Uitreiking Hand van Vlaanderen (28/02/2021) 
• Een visuele poëziebundel (26/04/2021) 
• Online interview deelnemers Doven Zien (26/04/2021) 
• Open Podium(20/09/2021) 
• Paneldiscussie over Feminisme – DooFeminisme (23/09/2021) 
• Wie zijn Doven vandaag? (25/09/2021) 
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2.5 Participatie 
 
2.5.1 Leden- en verenigingenparticipatie   

Het Dovenparlement kon vanwege de coronarestricties niet worden georganiseerd.Ook werd 
de vraag gesteld of het concept in zijn huidige vorm nog beantwoordt aan de vraag naar 
participatie en interactie van leden. Dit wordt verder bekeken en aangepast in 2022-2023. 

Tijdens de ‘5de zondag’ komen afgevaardigden van alle dovenverenigingen en afdelingen 
samen om te weten te komen waar Doof Vlaanderen mee bezig is en ook om zelf informatie 
uit te wisselen. Wegens corona kon er slechts éé 5de zondag online doorgaan (09/06/2021). In 
december 2021 was een fysieke 5de zondag gepland, maar deze kon op het laatste moment 
niet doorgaan wegens verstrengde coronarestricties. 

Contactmomenten met verenigingen In juni-juli en het najaar van 2021 informeerde Doof 
Vlaanderen de regionale dovenverenigingen die over een medewerker beschikken over de 
nieuwe strategie en prioriteiten van Doof Vlaanderen. Het nieuwe organigram werd ook 
voorgelegd en de takenpakketten van de zes regionale medewerkers werden onder de loep 
genomen. De aanpassingen aan de interne organisatie zullen doorlopen in 2022 en in nauw 
overleg met de regionale dovenverenigingen worden uitgevoerd.  

Tegelijk zal Doof Vlaanderen in 2022 samenzitten met de dovenverenigingen zonder 
medewerker om te kijken hoe ze nog beter ondersteund kunnen worden. 
 
 
2.5.2 Participatie in samenleving   

De Internationale Week van Doven (IWD) en meer bepaald WereldDovenDag (WDD) vormen 
telkens het hoogtepunt van het jaar voor dove personen in Vlaanderen. WDD wordt normaal 
uitgebreid gevierd met een dag vol activiteiten, workshops en infostandjes. In 2021 werd de 
IWD voor het eerst een hybride feestweek met zowel online als fysieke activiteiten. De IWD 
nam een spetterende start  met een disco-avond in de Antwerpse discotheek Red & Blue 
Cargo Club. Enthousiasme om er eveneens online een topeditie van te maken ontbrak niet, 
want bijna elke dag werd er een webinar gestreamd op de website 
(http://www.doof.vlaanderen/WDD2021 ) en Facebook. Dove mensen konden online 
genieten van  een open podium waarop dove creatievelingen zich voorstelden,  kennis maken 
met “DooFeminisme”, een nieuwe afdeling van Doof Vlaanderen, kijken naar een 
panelgesprek over “Wie zijn doven vandaag?” en als afsluiter bood GebarentaalTV  
amusementsprogramma in VGT aan. Daarnaast organiseerden enkele afdelingen in die week 
een fysieke bijeenkomst met een beperkt aantal deelnemers. Zo was er de schattenzoektocht 
van Doof & Jong en een gezellige wandeling in de Gentbrugse Meren van Doof & Senior. 

De gebarenkringen konden maar beperkt samenkomen wegens de coronarestricities. 
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3. Belangenbehartiging 
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3.1 Een toegankelijk Vlaanderen 

Zoals steeds hecht Doof Vlaanderen veel waarde aan de relatie met partnerorganisaties (FFSB, 
De Federatie, Socius, Sport Vlaanderen, G-Sport Vlaanderen…) en werd er contact genomen 
met hen. Gesprekken focusten voornamelijk op samenwerkingen of uit te voeren opdrachten, 
zoals informatie inwinnen, mogelijkheden aftoetsen, vormingen, informeren over COVID-19 
etc. Bij intersectoriaal overleg rond tolken in onderwijs, werk en welzijn was Doof Vlaanderen 
ook aanwezig. 

Doof Vlaanderen is steeds in de weer om Vlaanderen in al zijn aspecten doofvriendelijker te 
maken. Dit gaat van grote dossiers, zoals inclusief onderwijs met onderwijstalen Vlaamse 
Gebarentaal en Nederlands, tot kleinere toepassingen. Hieronder leggen we enkele casussen 
uit waarbij we streven naar meer toegankelijkheid voor dove en slechthorende personen. 
 
Psychiatrische centra – Doof Vlaanderen pleit voor meer toegankelijkheid van psychiatrische 
centra voor dove en slechthorende personen in Vlaanderen. Om dit te verwezenlijken werd 
contact opgenomen met Unia enerzijds en Kom Even Praten (Dr. Goedele De Clerck) 
anderzijds. 
 
Tolken – De opschaling van de tolkenopleidingen naar universitair niveau leidde tot veel 
onrust in de dovengemeenschap. Daarom maakte Doof Vlaanderen een tekst op in VGT om 
gebarentalige Vlamingen te informeren over de verandering en de redenen hiervoor.  
 
Daarnaast werd een tekst en bijhorende video in VGT gemaakt voor horende organisaties of 
particulieren over hoe ze zelf een tolk VGT-NL kunnen inschakelen. 

 
Technologie – Media en ICT hebben een steeds belangrijkere rol in ons leven en moet dus ook 
steeds mee evolueren met de noden van gebruikers. Om technologie toegankelijker te maken, 
nam Doof Vlaanderen contact op met verschillende instanties. Zo werd overlegd met het 
Kabinet van minister voor telecommunicatie (mevrouw De Sutter) en de federale overheid   
over de toegankelijkheid van de app ‘112’ en het probleem van de beperkte beschikbaarheid 
van de afstandstolkendienst.  
 
Diensten – Enkele dove personen in Vlaanderen gaven aan moeilijkheden te ondervinden met 
de toegankelijkheid van diensten zoals die van het FOD Sociale Zekerheid of FOD Financiën of 
rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Doof Vlaanderen nam hierover contact op met de 
relevante FODs en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
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3.2 Onderwijs en opvoeding 
 
3.2.1 Inclusief onderwijs met klassen met Nederlands en Vlaamse Gebarentaal als 
onderwijstalen 
  
 
Inhoudelijke voorbereiding & beleidsbeïnvloeding 
 
Doof Vlaanderen pleit al lang voor het opzetten van tweetalige klassen VGT-Nederlands in het 
gewoon onderwijs, dit als alternatief voor tolkondersteuning aan dove kinderen in het gewoon 
onderwijs. In dit kader bleef Doof Vlaanderen druk uitoefenen en lobbyen om dit dossier in 
beweging te krijgen. Dit door regelmatig contact op te nemen met zowel het departement 
onderwijs van de Vlaamse overheid en het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs. 
 
Zo werkte het departement Onderwijs, op vraag van het kabinet van de Vlaamse minister van 
Onderwijs in april en mei van 2021 aan een stappenplan. Daarin staan de verschillende 
stappen beschreven die het mogelijk maken om een onderwijsaanbod met Nederlands en 
Vlaamse Gebarentaal als onderwijstalen decretaal te verankeren. Het stappenplan zou klaar 
zijn eind mei, maar eind december 2021 bleek het stappenplan er nog niet.  
 
In de periode van mei tot oktober 2021 heeft Doof Vlaanderen vooral de focus gelegd op de 
volgende zaken: 

• De uitwerking van de verschillende punten ter ondersteuning van het decretaal 
voorbereidingswerk 

• De opzet van een eigen netwerk om vlot te kunnen inspelen op vragen om advies van 
de overheid 

• Lobbywerk om advies en input te kunnen leveren op het stappenplan, alsook om de 
goedkeuring van het stappenplan te versnellen 
 

 
Scherpstelling visie 
 
In november 2021 ontstonden er problemen met de interpretatie van het onderwijsmodel 
zoals voorgesteld door Doof Vlaanderen. Het niet aanbieden van gesproken Nederlands voor 
kinderen die spraak kunnen “verstaan” blijkt een breekpunt. Ook blijkt de overheid niet warm 
te lopen voor het openstellen van het tweetalig onderwijsaanbod voor horende kinderen van 
dove ouders en/of met dove broers/zussen. 
 
Gedurende november tot december lag de focus van Doof Vlaanderen dan ook op duidelijke 
communicatie met het kabinet Onderwijs over het onderwijsmodel, contact met de partners 
en stakeholders met oog op hun input en het zoeken naar mogelijke 
oplossingen/alternatieven (zoals deeltijds onderwijs). 
 
Om de visie van Doof Vlaanderen scherper te stellen, werd er een nieuwe visietekst over het 
onderwijsmodel geschreven. Deze werd vertaald naar VGT en vervolgens verspreid naar 
stakeholders en partners. De visietekst is eveneens beschikbaar op de website van Doof 
Vlaanderen (https://www.doof.vlaanderen/inclusieveklassen).   
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Projectaanvraag 
 
Om het dossier te versterken diende Doof Vlaanderen eind januari 2021 een projectaanvraag 
in bij de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Dankzij de financiële steun van de 
Adviescommissie zal Doof Vlaanderen twee belangrijke aspecten verder kunnen 
voorbereiden, namelijk de rol van ouders in dit verhaal en de noden van de scholen. Het 
project zal concreet van start gaan in januari 2022, idealiter gelijklopend met de 
voorbereidingen voor het decretaal kader. 
 
 
Stakeholders 
 
Er werd verder in gesprek gegaan met diverse stakeholders en partners in het dossier: ouders 
van dove kinderen, het Stadsbestuur van Gent (kabinet Schepen van Onderwijs), GO! Gent, 
directie Basisschool De Klaver Destelbergen, Vlaams GebarentaalCentrum, Adviescommissie 
Vlaamse Gebarentaal, Kabinet Onderwijs, Departement Onderwijs, 
Kinderrechtencommissariaat beleidsadviseur Onderwijs, GO! Netbrede ondersteuning & 
Ontwikkeling, afdeling Onderwijsaanbod & Organisatie en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls 
(N-VA). 
 
Doof Vlaanderen ging daarnaast actief op zoek naar scholen die inclusief onderwijs met 
onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands willen realiseren via een oproep 
(www.veranderwijs.nu: https://www.veranderwijs.nu/oproep/inclusief-tweetalig-onderwijs-
vlaamse-gebarentaal-en-nederlands).  
 
 
 
3.2.2 Onderwijs – Algemeen  
 
Naast het dossier over inclusief onderwijs met klassen met Nederlands en Vlaamse 
Gebarentaal als onderwijstalen behandelde Doof Vlaanderen ook andere vragen en 
bezorgdheden in verband met onderwijs.  
 
Zoals elk jaar overlegde Doof Vlaanderen verder met CAB, BVGT, AGODI en VSV in verband 
met tolken in het onderwijs.  
 
 
Basisonderwijs  
 
Doof Vlaanderen behandelde verschillende zaken betreffende dove kinderen in het 
basisonderwijs. De conceptnota Leersteun vormde een focuspunt. Er werd  overlegd en/of 
vergaderd met het kabinet onderwijs, andere belangenorganisaties en NOOZO, Vlaamse 
adviesraad handicap, omtrent het ontwerp van Leersteundecreet. In dit kader ging Doof 
Vlaanderen samen met enkele andere ouderorganisaties en belangenverenigingen in gesprek 
met de Vlaamse onderwijsinspectie die een kwaliteitskader voor ondersteuning aan het 
ontwikkelen is. 
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Doof Vlaanderen gaf ondersteuning aan ouders wiens dove kinderen schoollopen in de 
Freinetschool Boekenmolen. Tenslotte stelde Doof Vlaanderen op vraag van de stad Gent een 
overzicht op van de huidige ondersteuningsmaatregelen voor dove kinderen in kleuter- en 
basisonderwijs. 
 
 
Hoger onderwijs 
 
Doof Vlaanderen beantwoordde ook enkele vragen, onder meer  van en over dove studenten 
in het hoger onderwijs, zoals adviesvragen rond specifieke ondersteuningsvragen voor 
onderwijs van dove/slechthorende leerlingen en studenten. Alsook een adviesvraag over 
mogelijke en gangbare toetsaanpassingen bij de centrale toetsen in onderwijs. 
 
  
Volwassenen - Erasmus+  

Erasmus + is een programma van de Europese Unie dat focust op onderwijs, training, jongeren 
en sport. Doof Vlaanderen werd uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering over de 
opstart van een opleiding voor dove volwassenen in volwassenenonderwijs. Dit is onderdeel 
van het project ‘Developing of Adult Education in Cities and Regions: a Central European 
Perspective’. Naast enkele online-meetingen vond hierover een fysieke bijeenkomst plaats 
eind oktober in Klagenfurt (Oostenrijk). In het totaal waren er vijf partners aanwezig, 
waaronder Doof Vlaanderen. Zaken die op deze vergadering aan bod kwamen: Hoe wordt het 
volwassenenonderwijs voor dove personen het best georganiseerd? Welk profiel hebben 
lesgevers nodig? Is er nood aan de opmaak van een nieuw certificaat voor de lesgevers? Het 
project van Erasmus+ is momenteel in uitvoering en loopt door tot 2022. 

 

3.2.3 Opvoeding & opgroeien   
   
Doof Vlaanderen stelde vast dat veel ouders, zowel horende als dove ouders, worstelen met 
vragen rond de opvoeding van dove kinderen. Vanuit de thuisbegeleidingsdiensten is er geen 
of nauwelijks aanbod in VGT. Om deze lacune op te vullen, ijvert Doof Vlaanderen bij het VAPH 
en het kabinet van de Vlaams minister van Welzijn om Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) 
met  dienstverlening in VGT te voorzien, specifiek gericht op  ouders van dove kinderen. Deze 
inspanningen leverden nog geen concreet resultaat op. Ook wordt er een Platform Jeugd 
opgericht. Doof Vlaanderen bekeek ook of er, in afwachting van RTH in VGT, alvast een 
netwerk van dove VGT-vrijwilligers voor thuisbegeleidingsdiensten opgestart kan worden.  
 
 
3.3 Internationale evenementen 
  
European Union of the Deaf 
 
De Algemene vergadering van European Union of the Deaf (EUD) kon opnieuw niet fysiek 
doorgaan in Zagreb, Kroatië wegens corona.  EUD organiseerde in 2021 twee algemene 
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vergaderingen via Zoom. Helga Stevens nam hieraan deel als afgevaardigde van Doof 
Vlaanderen, samen met FFSB (meer informatie: https://eud.eu). 
 
 
World Federation of the Deaf 
 
In 2021 kon World Federation of the Deaf (WFD) geen fysiek congres of conferentie 
organiseren, maar ze organiseerden wel enkele online workshops (meer informatie: 
https://wfdeaf.org/).  
 
 

3.4 Project met Fedasil en FFSB 
 
Het éénjarig project "Toegankelijkheid van het opvangnetwerk: bruggen bouwen tussen 
hulpverleners en dove/slechthorende asielzoekers" samen met Fedasil en FFSB werd 
succesvol voltooid. Het hoofddoel van dit project was de toegankelijkheid van de huidige 
opvangstructuur en - diensten voor dove en slechthorende asielzoekers te verbeteren. 
 
Het project slaagde erin om Fedasil en partnerorganisaties bewust te maken over de 
specifieke situatie van dove en slechthorende personen die in België internationale 
bescherming aanvragen. Bewustmaking is een eerste stap in het proces om de begeleiding 
van deze verzoekers ook daadwerkelijk te verbeteren. Aan de hand van een enquête, 
vormingen, een handleiding en een seminarie over het thema, werd het onderwerp op de 
agenda gezet. 

Naar aanleiding van het project werd onderzocht hoe dove en slechthorende asielzoekers hun 
weg vinden bij aankomst in België en hoe de Fedasil medewerkers en de medewerkers van 
hun partnerorganisaties zoals het Rode Kruis, de LOI’s en andere organisaties hun ontmoeting 
met deze asielzoekers ervaren en hoe ze met hen communiceren. We wilden weten of ze 
tolken kunnen inschakelen, hoe dikwijls ze dat doen en wat ze nog nodig hebben om dove en 
slechthorende asielzoekers te begeleiden. Die informatie verkregen we via een bevraging. We 
organiseerden ook vormingsessies voor verschillende groepen met als thema “Hoe omgaan 
met dove en slechthorende asielzoekers” (04-06-12/10/2021 en 17/11/2021). Ongeveer 
dertig personen namen uiteindelijk deel aan de vorming. 

Op basis van de verzamelde informatie en noden van dove en slechthorende asielzoekers en 
die van de medewerkers waarmee ze in aanraking komen, maakten we een digitale 
handleiding die medewerker gratis kunnen downloaden als tool 
(http://www.doofenmigratie.be/Handleiding-dove-en-slechthorende-verzoekers.pdf). 
Daarin vinden ze informatie over de communicatie met dove en slechthorende asielzoekers 
en een lijst met plaatsen waar ze bijkomende informatie kunnen.  
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3.5 Sensibilisering 
 
3.5.1 Educatie 

Naast vormingen voor dove en slechthorende mensen, heeft Doof Vlaanderen ook een 
educatief aanbod. Dit aanbod is specifiek gericht op horende mensen met beperkte kennis 
over doof-zijn. Concreet gaat het over lezingen waarbij een dove lesgever uitleg geeft over 
dove en slechthorende mensen, (Vlaamse) Gebarentaal, de concepten ‘dovengemeenschap’ 
en ‘dovencultuur’ etc.  Speciale aandacht gaat bovendien uit naar beeldvorming en de diverse 
vooroordelen die leven in Vlaanderen. Lezingen kunnen ook specifiek op maat van de 
aanvrager gemaakt worden.  

In 2021 gaven we vijf educatieve lezingen: 

• AP Hogeschool Antwerpen – Tolkstudenten (07/06/2021) 
• AP Hogeschool Antwerpen – Tolkstudenten (18/06/2021)  
• DOP Brussel (23/09/2021) 
• Provincie Antwerpen – Medewerkers toeristische dienst (09/11/2021) 
• Ugent – Studenten orthopedagogie (09/12/2021) 

Daarnaast  organiseerde Doof Vlaanderen in samenwerking met haar Franstalige 
zusterorganisatie FFSB en Fedasil vier vormingen ‘Hoe omgaan met dove en slechthorende 
zoekers’. Deze vormingen werden aangeboden aan  medewerkers van Fedasil en partners 
zoals het Rode Kruis in het kader van het project "Toegankelijkheid van het opvangnetwerk 
(zie boven).  

 

3.5.2 Doofvriendelijk Award 2020 

De Doofvriendelijk Vlaanderen Award 2020 werd uitgereikt tijdens de officiële lancering van 
de Visiotour (VGT en International Sign) in de Universiteitsbibliotheek van Leuven. De Award 
ging naar FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, voor hun ErfgoedApp. Deze app 
maakt museumbezoeken inclusiever voor doven en slechthorende via filmpjes in Vlaamse 
Gebarentaal.    

 

3.6 Infoloket VAPH 
 
Doof Vlaanderen verzorgt samen met enkele organisaties het “Infoloket VAPH”. Veel mensen 
zitten met vragen en weten soms niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. Veel mensen 
kennen het VAPH wel maar vinden het te moeilijk om het VAPH rechtstreeks te contacteren. 
Zo kloppen veel dove mensen of hun netwerk liever aan bij Doof Vlaanderen met vragen. Doof 
Vlaanderen probeert die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Die vragen zijn zeer 
uiteenlopend: (tolk)ondersteuning, combinatie gewoon en buitengewoon onderwijs, 
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tweetalig onderwijs NL en VGT, cursussen Vlaamse Gebarentaal, transparante mondmaskers, 
redelijke aanpassingen, hoortoestellen en andere apparatuur, toeleiding naar werk, klachten 
over werksituatie, opleidingsmogelijkheden, klachten over toegankelijkheid, klachten over 
ondertiteling, etc. 
  
Doof Vlaanderen kreeg in 2021 in totaal 311 vragen binnen, waarvan het grootste deel via 
mail. Enkele vragen kwamen binnen via messenger of whatsapp, sommige ook via whatsapp 
video of facetime. Al deze vragen werden beantwoord en waar nodig werd men doorverwezen 
naar de juiste dienst of organisatie. Hieronder een bloemlezing van adviesvragen die in 2021 
aan het adres van Doof Vlaanderen gericht werden. 
 
Particulieren 
 
Wat betreft particulieren, ontving Doof Vlaanderen onder andere volgende vragen:  

• Een dove stagiair gaf aan problemen te ervaren tijdens een stage  bij een school. Met 
input van Unia, werd een antwoord bezorgd aan deze persoon.  

• Een dove persoon die problemen ondervond op het werk werd een vibrerende 
armband aangeraden. 

• Een persoon gaf aan dat TV Vlaanderen decoder geen ondertiteling weergaf. Er werd 
geadviseerd om klacht in te dienen bij de Vlaamse Regulator voor de Media. 

 
Politieke instanties 
 
Enkele politieke instanties namen contact op met Doof Vlaanderen met adviesvragen, 
waaronder:  

• Het gemeentebestuur van Anderlecht wilde weten hoe het tolken Vlaamse 
Gebarentaal – Nederlands kon voorzien binnen Brussel. 

• Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, vroeg naar de impact 
van mondmaskers op het leven van dove en slechthorende personen.  

• De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers vroeg hulp bij de evaluatie van de 
vertolking van het vragenuurtje. Hun enquête werd gedeeld via de kanalen van Doof 
Vlaanderen (Resultaat: https://www.doof.vlaanderen/nieuws/enquête-over-
vragenuurtje-van-de-kamer). 
 

Doof Vlaanderen contacteerde ook zelf politieke instanties over volgende zaken: 
• Er werd een analyse gedaan van de crisiscommunicatie en -beheer voor dove en 

slechthorende burgers naar aanleiding van het noodweer (overstromingen in juli 
2021). Hierbij werd ook een oproep gedaan naar leden om hun ervaringen hiermee te 
delen. 

• Voorstel tot aanpassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 
houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau 
voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wat 
betreft de diplomavereisten voor gebarentaaltolken en het persoonlijke contingent 
van tolkuren in de leefsituatie.  
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Organisaties en diensten 
 
Doof Vlaanderen krijgt van tal van organisaties en diensten adviesvragen. Enkele hiervan zijn 
deze:  

• Een ziekenfonds stelde een vraag rond de afstemming van interne communicatie voor 
dove en slechthorende medewerkers. 

• Een vraag werd gesteld om een analyse te maken over (on)toegankelijkheid van 
podcasts voor dove en slechthorende personen. 

• Doof Vlaanderen vergaarde informatie uit het buitenland om een antwoord  te kunnen 
geven aan de stad Oostende over ringleiding in taxi’s.  

• Kom Op Tegen Kanker vroeg om input over dove en slechthorende patiënten voor hun 
taalbeleid gids gericht aan ziekenhuizen (Resultaat: 
https://www.komoptegenkanker.be/sites/default/files/media/2021-
12/Gids%20Taalstandsbeleid%202021%20defi.pdf). 

• European Union of the Deaf (EUD) vroeg imput over de implementatie en impact van 
de erkenning van Vlaamse Gebarentaal. Dit in het kader van een update voor een boek.  

• Doof&Jong kreeg van Kasterlinden, school voor buitengewoon onderwijs, de vraag om 
een website te voorzien met info in VGT over seksualiteit naar analogie met WAT WAT, 
een informatieplatform voor jongeren. Er werd voorgesteld dat Kasterlinden en 
Doof&Jong dit samen aankaarten bij WAT WAT, aangezien hun website via Vlaanderen 
Verbeelding gesubsidieerd wordt en aandacht voor toegankelijheid via VGT 
bespreekbaar is. 
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4. Cultuur 
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4.1 Archief en erfgoedwerking 
 
DHI2024 

Ter voorbereiding op de organisatie van de Deaf History International (DHI) conferentie 
gepland in 2024, kwam het Vlaams-Nederlandse Organisatiecomité (OC) twee keer samen in  
in 2021. Een keer online in februari en een keer fysiek op in november in Antwerpen.  

Tijdens de vergaderingen werd vooral gefocust op de organisatie van werkgroepen, het 
financiële aspect en de opmaak van een promofolder.  

 
Open monumentendag 

Open Monumentendag op 12 september 2021 stond helemaal in het teken van inclusie. Er 
werden tal van VGT-vriendelijke activiteiten doorheen heel Vlaanderen georganiseerd. 
Sommige met tolk VGT, andere met de ErfgoedApp, een andere met de visiooguide of met 
ringleiding voor slechthorenden. 

Doof Vlaanderen werkte samen met het Erfgoedhuis Zusters van Liefde dat die dag de deuren 
van de eerste dovenschool van Vlaanderen openzette met een tour over zusters en dove 
meisjes. Dankzij de ErfgoedApp kon een tour gevolgd worden in Vlaamse Gebarentaal (VGT). 
Het was een geslaagd evenement. Er kwamen 92 bezoekers waarvan een dertigtal doof 
waren. 

 

4.2 Tentoonstellingen 
 
 
Museum Dr. Guislain 

Een van de activiteiten die kaderden in de feestweek van 15 jaar erkenning van Vlaamse 
Gebarentaal was een tentoonstelling. Doof Vlaanderen maakte samen met fotograaf Benny 
De Grove, Erfgoedhuis Zusters van Liefde JM, en het Museum Dr. Guislain een 
fototentoonstelling ‘Doven Zien’. Aan de hand van zestien portretten van gebarentaligen en 
een bijhorende film werd de Vlaamse Gebarentaal onder de aandacht gebracht. De 
tentoonstelling was te zien van 22 april tot en met 2 mei 2021 in de lezingenzaal van het 
Museum Dr. Guislain te Gent.  

 
Vlaams Parlement 

De tentoonstelling ‘Doven Zien’ zou ook te zien zijn in het Vlaams Parlement van 24 september 
tot 10 oktober 2021 met een receptie op 28 september 2021 waarop politici en bepaalde 
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ambtenaren zouden worden uitgenodigd. Dit werd omwille van de coronamaatregelen 
uitgesteld en later geannuleerd. 

 
BOZAR 

Bozar, een kunstencentrum in het centrum van Brussel, kon dankzij de begeleiding van Doof 
Vlaanderen voor de eerste keer dove gidsen inzetten bij de grote tentoonstelling ‘Hotel 
Beethoven’. BOZAR plaatste bovendien een inleidend filmpje in VGT op hun website. 

 

4.3 Vertaaldienst 

De vertaaldienst van Doof Vlaanderen mocht in het totaal vijftien opdrachten uitvoeren, acht 
voor stad Gent, een voor Stad Leuven over de vaccinaties, een voor het Gallo Romeins 
museum in Tongeren, twee gedichten voor het poëziecentrum, voor de tentoonstelling DACH 
in Koksijde, voor het Beestig bosspel Kasterlee, voor expo Oerknal KU Leuven en voor het 
Taxandria museum in Turnhout. We bezorgden hiermee twee freelance 
cameramannen/monteurs en vijf freelance dove vertalers opdrachten. 

 

4.4 Bibliotheek 

Er werden dit jaar – ondanks dat de bibliotheek geen openingsuren had dit jaar en enkel op 
afspraak te bezoeken was – 62 uitleningen geregistreerd in de bibliotheek van Doof 
Vlaanderen. Er zijn momenteel 95 leners ingeschreven. Er werden acht nieuwe boeken 
aangekocht om aan de collectie toe te voegen. Uit reacties blijkt vooral de persoonlijke 
begeleiding erg geapprecieerd te worden. 

 

4.5 Projecten in VGT 
 
 
Kijk! Poëzie 

Begin 2018 werden de eerste contacten rond poëzie en gebaren tussen Doof Vlaanderen en 
partner Poëziecentrum Gent gelegd. In 2019 werden daarop drie workshops opgezet rond 
poëzie voor doven. In 2020 plande Doof Vlaanderen vijf workshops onder leiding van Hilde 
Verhelst. Door het coronavirus konden slechts drie workshops fysiek doorgaan en moesten de 
overige workshops online doorgaan (7/02/2021 en 14/02/2021). 

Het project – gesteund door Literatuur Vlaanderen – werd afgesloten tijdens de feestweek 
voor de 15 jaar erkenning van de Vlaamse Gebarentaal (24/04/2021). Elke dag werd een video 
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van een gedicht op sociale media gepubliceerd. Er was veel aandacht voor de gedichten op 
sociale media en de websites van Doof Vlaanderen en van het Poëziecentrum. 

Op gedichtendag 2021 werd bovendien de kans gegeven om twee gedichten uit het 
poëziegeschenk te vertalen naar VGT en hierover verscheen er een artikel van vijf pagina’s in 
de Poëziekrant (04/2021). 

 
Kinderverhalen in VGT 

Doof Vlaanderen ontving een subsidie van €6000 van Literatuur Vlaanderen voor de vertaling 
van vier kinderboekjes in VGT. Een van de boekjes, Lieve Sinterklaas van Katleen Amant, werd 
in december 2021 gepubliceerd. De vertaling werd veel bekeken en gedeeld op sociale media. 
De overige vertalingen volgen in 2022. 

 


