
“Alleen jammer dat André de telefoon nooit opneemt” 

Inderdaad, je krijgt hem niet meteen aan de lijn als je belt. Dat kan ook moeilijk, want 

André is doof. Toch is André als IT-aanspreekpunt van Jongerenwelzijn in West-

Vlaanderen de hele dag door “aanspreekbaar”: via mail en, ja, sinds kort toch ook 

soms telefonisch. André is het gezicht van de nieuwe Alleen Jammer-affiche van de 

dienst Emancipatiezaken. Een kennismaking. 

 

Op de affiche zie je me in actie met de Vlaamse 

gebarentaal. Mijn handen beelden computer uit. Ik ben 

dan ook het IT-aanspreekpunt van Jongerenwelzijn in 

West-Vlaanderen. Collega’s die daar in de knoei zitten 

met pc of software komen bij mij terecht. 

Gebarentaal is mijn moedertaal. Ik ben er als kind mee 

opgegroeid, thuis en op het internaat van het Koninklijk 

Instituut voor Doven en Spraakgestoorden in Hasselt. 

Ook met mijn vrouw, die ook slechthorend is, 

communiceer ik met gebaren. Maar op kantoor praat ik 

gewoon Nederlands. Ik ben tweetalig.  

Ik doe mijn werk bij Jongerenwelzijn heel graag. De hele dag door ben ik in contact 

met mensen en dat vind ik fijn. Ik mail vooral, maar af en toe komen collega’s ook 

even langs en heb ik gesprekken. Het helpt uiteraard dat ik goed kan liplezen. En dat 

ik behoorlijk zelfredzaam en assertief ben. Als ik merk dat mensen wat onwennig 

reageren op mijn handicap, probeer ik hen gerust te stellen door zelf de eerste stap 

te zetten. Dan leg ik uit hoe we gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren: mij 

aankijken, duidelijk articuleren en zeker niet gaan roepen. De interactie verloopt 

daarna meestal verrassend vlot.  

Als student was ik één van de eerste doven in ons land die de overstap maakten van 

een dovenschool naar het gewoon hoger onderwijs. Zo werd ik een bruggenbouwer 

tussen de horende en de dove wereld. Eerst voor mijn dove ouders, later voor de 

dovengemeenschap waarin ik actief ben. Door bruggen te bouwen wil ik ingaan 

tegen onwetendheid. Die is er soms ook nog in ons agentschap. Sinds kort werk ik 

op donderdagnamiddag samen met een tolk Vlaamse gebarentaal. Zij leent me dan 

enkele uren haar oren en vertaalt voor mij de woorden van de beller aan de andere 

kant van de lijn. Zo kan ik ook telefonische dienstverlening verzekeren. Toch merk ik 

dat de collega’s daar nauwelijks gebruik van maken en me blijven mailen 

Ik vind mezelf een sociaal mens, een teamplayer. Ik heb jarenlang gespeeld in 

verschillende sportploegen. Maar op drukke bijeenkomsten en feestjes op het werk 

haak ik af. Ik trek me dan liever terug in mijn stille wereld. Die drukte is voor mij te 



vermoeiend, omdat het me in een groot gezelschap niet lukt om te liplezen. Gelukkig 

hebben mijn collega’s daar begrip voor. 

Ik heb mijn draai gevonden bij de Vlaamse overheid. Ik ben een tevreden ambtenaar. 

Mijn handicap is alleszins geen punt voor mijn collega’s. Eigenlijk zien ze die niet 

eens meer. Wellicht zit mijn positieve ingesteldheid daar voor veel tussen. Ik probeer 

van alles het beste te maken. En ik hou van humor. Ja, ook als het om mijn doofheid 

gaat. Ik zag het dus meteen zitten om te poseren voor de Alleen Jammer-affiche 

(toen nog zonder baardje, tegenwoordig heb ik me een Sean Connery-look 

aangemeten). 

Wellicht is het effect van een dergelijke affiche beperkt, maar ik vind het alleszins een 

waardevol initiatief. Het doet ons even nadenken over de verschillen tussen 

collega’s. We kunnen zo inzien dat die verschillen een goede samenwerking niet in 

de weg hoeven te staan. Integendeel zelfs.  

 

 

 

Wil u enkele affiches bestellen? Mail naar emancipatiezaken@vlaanderen.be. 

mailto:emancipatiezaken@vlaanderen.be

