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die de talenten van doven en 

slechthorenden op de 
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Kwalitatieve en ervaren 
partner in een krappe 
arbeidsmarkt
Er is een tekort aan werkkrachten en dat creëert spanning en 
krapte op de arbeidsmarkt. De lange lijst van knelpuntberoepen en 
het grote aantal vacatures dat niet ingevuld raakt, zijn een grote 
zorg voor bedrijfsleiders en ondernemers.

Doof Talent kan oplossingen bieden door 
een nieuw potentieel van arbeidskrachten 
aan te boren. We hebben toegang tot een 
groep van geschoolde mensen die klaarstaan 
om te werken. Naast een ruime groep van 
slechthorende mensen, telt Vlaanderen 
ongeveer 4000 dove gebarentaligen tussen 
de 18 en 64 jaar oud. Dankzij een goede 
omkadering en redelijke aanpassingen op de 
werkvloer kunnen zij perfect meedraaien in 
je onderneming. Waar wacht je nog op?

Met advies en expertise bedient Doof Talent 
vandaag al arbeidsbemiddelingsdiensten, 
bedrijven, dove en slechthorende werknemers 
en sollicitanten overal in Vlaanderen. Wij 
zijn gegroeid vanuit Doof Vlaanderen (de 
koepelorganisatie van dovenorganisaties) 
en werken samen met het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en VDAB: een garantie dat je 
terecht komt bij een deskundig team.

In samenwerking met:

Leidinggevenden die door de beperkingen van 
mensen kunnen kijken, zullen nog ongekend 
talent ontdekken. Ze zijn goud waard voor 
hun organisaties, niet alleen omdat ze de 
grenzen van de arbeidsmarktkrapte verleggen 
maar ook omdat ze bouwen aan inclusieve en 
duurzame organisaties. Dat soort leiderschap 
zal in de toekomst het verschil maken. 

Ik sta dan ook volledig achter het project 
Doof Talent, dat werkgevers, werknemers en 
werkzoekenden versterkt in het inzetten van 
de competenties van dove personen. Via het 
expertisecentrum kan worden nagegaan hoe 
men dankzij nieuwe technologieën doof talent 
nog beter en sneller een plaats kan geven op 
een inclusieve arbeidsmarkt.

Fons Leroy, VOORMALIG AFGEVAARDIGD 
BESTUURDER VAN VDAB

COVER Samim Niazi, technicus, Battery Repair 
Workshop (BRW), Kobbegem

 Maddy Bonte, medewerker collectiebeheer, 
ARhus, Roeselare
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Ons aanbod
Je kan terecht bij Doof Talent voor maatwerk, consultancy en een 
vast pakket van workshops.

EXPERTISECENTRUM
Doof Talent is een expertisecentrum voor 
dove of slechthorende werkzoekenden 
en medewerkers, werkgevers, 
arbeidsbemiddelingsdiensten en tolken 
Vlaamse Gebarentaal (VGT). We maken 
hen snel wegwijs in de mogelijkheden 
op de werkvloer. Wij beschikken 
over een kennisdatabank met goede 
praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en het 
buitenland en brengen sensibiliserende, 
positieve verhalen en getuigenissen. 
Bovendien bundelen en ontsluiten wij 
informatie rond tewerkstelling, redelijke 
aanpassingen, visuele oriëntatie, 
hulpmiddelen en een taalgerichte aanpak. 

SAMEN OP WEG
Zowel dove en slechthorende mensen, 
werkgevers, als arbeidsbemiddelaars 
en jobcoaches kunnen beroep doen op 
Doof Talent. Ons aanbod ondersteunt 
hen tijdens verschillende fases van de 
samenwerking. Die start met begeleiding bij 
de zoektocht naar werk(nemers) en loopt 
verder bij sollicitaties en de aanwerving zelf.

Ook na de aanwerving blijft Doof Talent 
betrokken. We bieden ondersteuning, nazorg 
en opvolging in de vorm van workshops 
tijdens de tewerkstelling. We maken de 
werkplek inclusief en zorgen ervoor dat 
dove en slechthorende mensen hun talenten 
kunnen ontplooien. 

WORKSHOPS
Doof Talent heeft een vast aanbod 
van workshops. Onze professionele 
facilitators begeleiden de deelnemers in 
oplossingsgerichte en interactieve sessies. 
De deelnemers leren van elkaars perspectief 
en kunnen nadien aan de slag met duurzame 
tools, goede praktijkvoorbeelden, nuttige 
tips, ervaringsgerichte kennis en een 
informatiepakket.

Soms volstaat goeie wil niet. Dan zijn 
ervaringsdeskundigen met zin voor 
professionaliteit echt wel een meerwaarde. 
Doof Talent maakt ons doofbewust.

Bert Boone, STERPUNT INCLUSIEF ONDERNEMEN 
DE WERKPLEKARCHITECTEN 
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 Deelnemers aan de slag met Vlaamse 
Gebarentaal tijdens Workshop Doofbewust 
voor de Vlaamse Overheid - Agentschap 
Binnenlands Bestuur, Brugge
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Solliciteren

Voor wie? Workshop voor dove 
en slechthorende werkzoekenden of 
werknemers, werkgevers, HR-diensten en 
tolken VGT

Wat? Deze workshop verheldert alle 
aspecten van het sollicitatieproces voor alle 
betrokken partijen via tips en educatieve 
video’s. Door ervaringsgerichte oefeningen 
kunnen deelnemers zich inleven in de 
perspectieven van sollicitant, aanwerver en 
tolk VGT. De drie partijen leren hoe ze kunnen 
samenwerken voor een efficiënt verloop van 
het sollicitatiegesprek. Dit neemt drempels 
weg en geeft vertrouwen. De workshop kan 
ook worden georganiseerd op maat van 
bedrijven.

 DUUR 4 UUR 
 AANTAL DEELNEMERS 6 TOT 15; VARIABEL VOOR EEN 

WORKSHOP OP MAAT VOOR BEDRIJVEN

Doofbewust

Voor wie? Workshop voor bedrijven, 
organisaties, opleidingscentra, 
arbeidsbemiddelaars, HR-diensten en 
diensten studieadvies

Wat? Deze workshop verhoogt de 
bewustwording over doof-zijn, visuele 
communicatie en VGT. Deelnemers spelen het 
spel ‘Het zit zo’. Via rollenspel en praktische 
tips kunnen ze zich inleven in dove en 
slechthorende personen en ervaren ze hoe 
remmingen in de communicatie met dove 
personen wegvallen. Deelnemers gaan naar 
huis met talentgericht perspectief.

 DUUR 3 UUR 
 AANTAL DEELNEMERS MINIMUM 6 EN MAXIMUM 15

Wij werken al een tijdje samen met een 
dove collega. Het is een verrijking om ons 
nu eens in haar leefwereld te verplaatsen. 
Ik heb meer inzicht gekregen in hoe wij 
kunnen communiceren zodat zij haar taken 
goed kan uitoefenen. Ik ben heel blij dat ik 
aan de workshop heb deelgenomen.

Medewerker VAC Brugge, deelnemer workshop 
Doofbewust

Als tolk Vlaamse Gebarentaal hebben 
wij een grote verantwoordelijkheid bij 
sollicitatieprocessen. De checklist helpt 
ons om het gesprek optimaal voor te 
bereiden met de dove sollicitant. Dat geeft 
vertrouwen!

Carolien Van Bastelaer, TOLK VGT EN DEELNEMER 

WORKSHOP SOLLICITEREN
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Inclusief Communiceren

Voor wie? Workshop en traject-op-maat voor 
dove werknemers en hun teams, HR-diensten 
en preventiediensten

Wat? Samen met de dove of slechthorende 
persoon, zijn of haar directe collega’s en 
leidinggevende(n) exploreren we wat 
inclusieve communicatie kan betekenen op 
de werkvloer. Via creatieve methodieken 
staan we stil bij communicatiedrempels. Aan 
de hand van tips, rollenspel en verbindende 
communicatie verkent het team efficiënte en 
duurzame oplossingen. Een motivatieposter 
biedt inspiratie voor de praktijk. Via een 
intakegesprek en opvolging wordt deze 
workshop ontwikkeld op maat van het team. 

 DUUR 3 UUR 
 AANTAL DEELNEMERS TEAMS MET DOVE OF 

SLECHTHORENDE WERKNEMER(S)

Het vooraf inplannen van vergaderingen en 
het doorgeven van een agenda zorgt niet 
alleen voor een goede tolkvoorbereiding, 
maar maakt het ook aangenamer voor ons. 
Via deze tips heeft onze dove collega alle 
mogelijkheden om actief deel te nemen aan 
een vergadering. 

Katrien De Man, Leidinggevende bij de Vlaamse 
Overheid, deelnemer workshop Inclusief Communiceren

Redelijke aanpassingen

Voor wie? Workshop en maatwerk voor dove 
en slechthorende werknemers, werkgevers, 
HR-diensten, arbeidsgeneesheren, 
preventiediensten en jobcoaches

Wat? Er zijn heel wat redelijke aanpassingen 
die een werkplek inclusiever kunnen maken. 
Deze workshop informeert deelnemers 
over regelgeving en hulpmiddelen. Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden en tips 
verkennen we mogelijke oplossingen op 
maat van de werkcontext, werknemer en de 
onderneming. We willen bijdragen tot een 
snelle implementatie van de aanpassingen.

 DUUR VARIABEL VOOR MAATWERK; 3U VOOR WORKSHOP 
 AANTAL DEELNEMERS 6 TOT 15

Goed om te weten dat je kan vragen om een 
sollicitatiegesprek te doen op een moment 
dat de tolk beschikbaar is. Die informatie 
rond redelijke aanpassingen neem ik zeker 
mee voor sollicitaties!

Ingrid Desmaele, DEELNEMER WORKSHOP 
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Premies en financiële 
tegemoetkomingen 
Er bestaan interessante regelingen bij aanwerving van een dove 
of slechthorende werknemer en tegemoetkomingen voor 
bedrijven en GOB’s.

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP: HTTPS://WWW.VDAB.
BE/ARBEIDSHANDICAP/ONDERSTEUNENDE-MAATREGELEN IK WIL EEN DOVE OF SLECHTHORENDE 

MEDEWERKER AANWERVEN. WELKE 
PREMIES ZIJN INTERESSANT VOOR MIJN 
BEDRIJF?
Voor werknemers die recht hebben op een 
Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), krijgt 
de werkgever een premie die start met 40% 
van het referteloon in het eerste jaar van 
tewerkstelling. Dit is een ondersteunende 
maatregel voor personen met een arbeids-
beperking die in Vlaanderen wonen. Na de 
initiële 5 jaar kan de VOP verlengd worden. 

De premie is zowel van toepassing 
in de privésector, het onderwijs, de 
uitzendsector, het lokaal bestuur, als bij 
maatwerkbedrijven. Je bedrijf komt ook in 
aanmerking voor deze premie als het een 
jongere dove of slechthorende persoon uit 
het secundair onderwijs op de werkvloer 
opleidt via duaal leren.

Deze premie is niet van toepassing op 
diensten van de Vlaamse of Federale 
Overheid. De premie is ook niet van 
toepassing bij werkplekleren (individuele 
beroepsopleiding, opleidingsstage, 
beroepsinlevingsstage en korte opleiding met 
stage op de werkvloer).

MEER INFORMATIE: HTTPS://WERKGEVERS.VDAB.BE/
ARBEIDSHANDICAP/WGVOP.SHTML

 L. Van Dooren, verpleegkundige, UZ Gent
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VAN WELKE ONDERSTEUNENDE 
MAATREGELEN KUNNEN DOVE 
MEDEWERKERS NOG GEBRUIK MAKEN? 
Dove of slechthorende medewerkers 
kunnen gebruik maken van tolken Vlaamse 
Gebarentaal, oraal tolken of schrijftolken 
voor het werk. Er zijn A-uren (in het kader 
van de arbeid), B-uren (in het kader van een 
beroepsopleiding) en S-uren (in het kader van 
een sollicitatie). Het aantal uren waarop een 
dove medewerker recht heeft, hangt af van 
het type. 

A-uren: 

10% van de arbeidstijd, met de mogelijkheid 
om te verdubbelen naar 20% of 30%. 
Een voltijdse werknemer kan dus beroep 
doen op zo’n 600 tolkuren per jaar. Iedere 
dove of slechthorende medewerker komt 
in aanmerking voor deze ondersteuning 
in de vorm van A-uren: uitzendkracht; 
werknemer met een contract van bepaalde 
of onbepaalde duur; jongere uit het secundair 
onderwijs (in het kader van duaal leren); 
kandidaat in werkplekleren.

B-uren: 

Aantal uren varieert per aanvraag bij de 
bemiddelaar van VDAB, GTB of GOB. 

S-uren: 

18u/jaar, zowel voor werknemers die 
solliciteren, als voor werkzoekenden. 
VDAB kan het aantal S-uren verdubbelen 
naar 36u/jaar.

MEER INFORMATIE: HTTPS://WWW.VDAB.BE/
ARBEIDSHANDICAP/DOVENTOLKEN.SHTML

Gianni Santy, monteur, AVR, Roeselare 
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Dove of slechthorende medewerkers 
hebben recht op redelijke aanpassingen van 
de werkplek. Redelijke aanpassingen zijn 
maatregelen die de dove persoon toelaten 
om het werk op gelijke voet met anderen 
uit te voeren. Die maatregelen kunnen 
verschillende vormen hebben: materieel 
(bijv. aanpassing van de werkplek), 
immaterieel (bijv. aanpassing van het 
takenpakket, ondersteuning van de 
werknemer en/of het team via workshops 
van Doof Talent), of organisatorisch (bijv. 
reorganisatie van de taken). Ze worden 
bepaald op basis van de noden van elke dove 
persoon en in zijn context. Ze mogen ook 
geen onevenredige belasting (financieel of 
organisatorisch) vormen voor de werkgever 
of de collega's.

Voor sommige aanpassingen kan de VOP-
premie worden ingezet. Daarnaast kan 
ook de dienst Arbeidsbeperking van VDAB 
tussenkomen. Dit geldt voor aanpassingen 
van de arbeidspost en ondersteunende 
technologie; voor communicatie en veiligheid 
(bijv. brandalarm met een lichtsignaal in 
plaats van geluidssignaal), alsook voor 
geschikte arbeidskledij en gereedschap. 

Iedere dove of slechthorende medewerker 
komt in aanmerking voor deze 
ondersteuning: uitzendkracht; werknemer 
met contract van bepaalde of onbepaalde 
duur; jongere uit het secundair onderwijs 
(in het kader van duaal leren); kandidaat in 
werkplekleren.

MEER INFORMATIE:  
HTTPS://WERKGEVERS.VDAB.BE/ARBEIDSHANDICAP/
ARBEIDSPOSTAANPASSING.SHTML 

HTTPS://WWW.VDAB.BE/ARBEIDSHANDICAP/
ARBEIDSGEREEDSCHAP.SHTML

Ons bedrijf, Euroclear, is heel gericht op 
diversiteit, al zijn we ook nog een beetje aan 
het zoeken.

In een workshop van Doof Talent leerde 
ik dat er verschillende perspectieven zijn: 
werkgevers, werknemers en tolken. Als ik 
naar die drie verschillende groepen kijk, 
merk ik dat er vooral veel onwetendheid is. 
Goede communicatie kan echt een stap in 
de juiste richting betekenen. Uiteindelijk 
hoop ik dat dat zal leiden tot gemakkelijkere 
sollicitatiegespreken en uiteraard ook 
aanwervingen. Ik ben ervan overtuigd dat 
Doof Talent de brug kan slaan tussen ons 
als bedrijf en al die getalenteerde dove en 
slechthorende kandidaat-collega’s.

Wendy Bernaert, EUROCLEAR

 Andy Van Hoorebeke, ICT-Systeembeheerder, 
Security en Helpdesk (of ICT-expert), VVSG, Brussel

 Sefa Köse, vrachtwagenchauffeur, 
Van Hove & Co, Transport
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Praktische tips 
als je overweegt  
een dove collega 
aan te werven
Samenwerken met een dove of slechthorende persoon lijkt een hele 
uitdaging. Wat moet je weten? Waar kan je rekening mee houden? 
Hoe pak je de samenwerking het best aan? Met onze tips kom je al 
een heel eind.

Visuele communicatie

Dove en slechthorende mensen krijgen 
de meeste (of alle) informatie binnen via 
hun ogen. Gebruik je mimiek dus zoveel 
mogelijk, articuleer duidelijk, spreek rustig 
en gebruik logische gebaren bij je verhaal. 
Overdrijven is niet nodig, maar je zal ervan 
versteld staan hoeveel je met je handen kan 
uitbeelden. Met een beetje creativiteit kan je 
de communicatie zo een stuk visueler maken 
voor doven en slechthorenden.

Iedereen is anders

Dat geldt ook voor dove en slechthorende 
mensen. Maak afspraken over hoe je de 
samenwerking het best aanpakt. Je dove of 
slechthorende collega is ervaringsdeskundige 
en heeft vast al heel wat strategieën en 
praktische oplossingen gevonden. Bespreek 
dus even met je collega welke vorm van 
communicatie het meest geschikt is voor 
welke momenten.

Voor alles is een oplossing

Er zijn heel wat praktische manieren 
om te communiceren: een tolk Vlaamse 
Gebarentaal, een schrijftolk, een-op-een-
gesprekken, zoveel mogelijk communiceren 
via e-mail of Skype voor bedrijven. In korte 
communicatiesituaties kan je ook pen en 
papier gebruiken, of je tablet of smartphone 
erbij halen. Daarnaast zijn er verschillende 
apps die je kan inzetten. Visuele 
aantekeningen en een vlotte communicatie 
maken vergaderingen of overlegmomenten 
ook een stuk aantrekkelijker voor alle 
collega’s! 

Wat is jouw eerste taal?

Wist je dat het Nederlands vaak niet de 
eerste taal is van dove mensen? De Vlaamse 
Gebarentaal is een volwaardige taal, met een 
eigen grammatica en woordenschat. Lezen 
en schrijven in het Nederlands, een tweede 
taal, kan dan ook moeilijker zijn voor een 
dove of slechthorende. Dit kan opgevangen 



13

worden via redelijke aanpassingen, zo kan 
een collega met Nederlands als eerste taal 
belangrijke teksten van de dove collega 
redigeren. 

Workshop Doofbewust of 
Cursus Vlaamse Gebarentaal 

Een workshop Doofbewust maakt het team 
snel wegwijs in de informatie rond doof-
zijn op de werkvloer en leert al meteen een 
aantal basisgebaren aan. Dit verlaagt de 
drempel om te communiceren met dove 
mensen en zorgt voor meer wederzijds 
begrip. Daarnaast kan je ook een (mini-)
cursus Vlaamse Gebarentaal organiseren.

Verrijking van de organisatie

Wil je bedrijf of organisatie een extra 
doelgroep bereiken? Laat je dove of 
slechthorende collega dan zeker meedenken 
over de toegankelijkheid van de organisatie. 
Als ervaringsdeskundige bij uitstek zal die 
het leuk vinden om zijn of haar expertise te 
kunnen inzetten.

De communicatie op de werkvloer met de 
dove of slechthorende collega is van groot 
belang. Doof Talent geeft werkgevers én 
werknemers de instrumenten om hiervan 
een succes te maken.

Christine Matheeuws, VOORZITTER NSZ

 Amelie Fossoul (links), laborante, VIB-UGent
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Doof Talent 
bouwt bruggen 
Doof Talent is een dienstverlening van Doof Vlaanderen die de 
talenten van doven en slechthorenden op de arbeidsmarkt wil 
versterken. Wij slaan bruggen tussen dove en slechthorende 
personen, teams, werkgevers, tolken Vlaamse Gebarentaal 
en arbeidsbemiddelingsdiensten 

We verlagen de drempel voor het 
solliciteren, verbeteren de toegang tot 
tewerkstelling en willen ervoor zorgen dat 
dove en slechthorende collega’s vlot kunnen 
communiceren en functioneren op het werk.

INNOVATIEF EN EMANCIPEREND AANBOD
Doof Vlaanderen, de Vlaamse 
koepelorganisatie van dovenverenigingen, 
nam samen met VDAB en de Vlaamse 
Overheid het initiatief om een innovatief en 
emanciperend dienstaanbod te ontwikkelen 
voor dove en slechthorende werkzoekenden 
en werknemers. Het VN-verdrag inzake de 
Rechten van Personen met een Handicap, 
de antidiscriminatiewetgeving en de rechten 
van de Vlaamse Gebarentaligen liggen aan de 
basis van de dienstverlening van Doof Talent.

Dove en slechthorende werkzoekenden 
en werknemers ervaren nog te veel talige, 
sociale, psychologische en fysieke barrières. 
Daarnaast ervaren zij ook drempels in 
communicatie met arbeidsbemiddelaars, 
jobcoaches en ondersteuningsdiensten. 
Dankzij ervaringskennis en wetenschappelijk 
onderbouwde expertise kan Doof Talent 
helpen om die hindernissen te overwinnen.

Het gebarentalige team van Doof Talent 
wil niet alleen inspirerend zijn voor 
werkzoekenden en werknemers, maar 
ook vertrouwen geven aan werkgevers 
en professionals die werken met dove 
en slechthorende personen. Werkgevers 
en professionals komen bij Doof Talent 
immers al meteen in contact met dove en 
slechthorende professionals. Ze kunnen 
daardoor direct ervaren hoe communicatie 
vlot en efficiënt kan verlopen.

OP WEG NAAR INCLUSIEVE 
ONDERNEMINGEN
Het expertisecentrum van Doof Talent is 
van onschatbare waarde voor iedereen 
die zich engageert voor inclusief 
ondernemen. Het documenteert en 
ontsluit goede praktijkvoorbeelden van 
tewerkstelling van dove en slechthorende 
werknemers. Daarnaast informeert het 
expertisecentrum via brochures rond 
Solliciteren, Inclusief Communiceren en 
Redelijke Aanpassingen. Sensibilisering en 
proactief werken zijn immers de sleutel 
voor een optimale tewerkstelling van dove 
en slechthorende personen.
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BREED NETWERK

Doof Talent is actief in heel 
Vlaanderen en heeft een sterk 
netwerk uitgebouwd met 
verschillende partners, 
zoals de Vlaamse Overheid, 
VDAB en gespecialiseerde 
arbeidsbemiddelingsdiensten, 
Sterpunt Inclusief Ondernemen, 
Gebruikersoverleg Handicap en 
Arbeid en werkgeversorganisaties.

ONS TEAM
Doof Talent bestaat uit een dynamisch 
team van experten. 

Goedele De Clerck is projectmedewerker 
bij Doof Talent. Via haar doctoraats- 
en postdoctoraal onderzoek bouwde 
ze internationale expertise op rond 
identiteitsontwikkeling en empowerment 
van dove personen in Vlaanderen, Europa, 
de Verenigde Staten en Afrika. Zij kijkt naar 
tewerkstelling vanuit een perspectief van 
duurzame maatschappelijke ontwikkeling, 
waarbij de ontplooiing en emancipatie van 
dove en slechthorende personen en de 
meerwaarde van een inclusieve benadering 
van werk voor bedrijven hand in hand gaan.   

Voor de workshops werkt Goedele 
telkens samen met een ervaren team van 
professionele facilitatoren die expertise 
inbrengen rond de verschillende thema’s 
van de workshops. 

Hoe kan je ons bereiken?

 http://www.dooftalent.be/contact

 info@dooftalent.be 

 @dooftalent



Ga samen met 
Doof Talent op weg naar 

een inclusieve onderneming.

www.dooftalent.be
info@dooftalent.be
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Fotografie: Anne-Sophie De Lembre

In samenwerking met:

 Samim Niazi, technicus, Battery Repair 
Workshop (BRW), Kobbegem


