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Doof Vlaanderen Award 

Reglement toegankelijheidsprijs 

 

Het reglement is van kracht vanaf 13 november 2017. 

 

Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1 ––––    DefiniëringDefiniëringDefiniëringDefiniëring    

 

1.1 Oorsprong 

Deze prijsuitreiking wordt georganiseerd ter opvolging van het huisreglement van Doof Vlaanderen vzw. 

Art. 7.7 van dat reglement stelt namelijk het volgende:  

Doof Vlaanderen vzw reikt jaarlijks de Prijs Toegankelijkheid uit aan een persoon of een 

organisatie die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het vlak van toegankelijkheid. De Algemene 

Vergadering en de cel Belangenbehartiging dragen kandidaten voor. De Raad van Bestuur beslist 

wie de prijs ontvangt en wat de prijs inhoudt. 

 

1.2 Bepalingen rond het concept ‘toegankelijkheid’ 

Onder toegankelijkheid wordt verstaan eender welke vorm van toegankelijkheid voor doven met 

betrekking tot een dienst, een product (bv. website), een omgeving, een infrastructuur (bv. gebouw), 

enzovoort. Concreet spreken we van toegankelijkheid, indien: 

� er aandacht is voor dove Vlaamse Gebarentaligen als belangrijkste doelgroep;  

� het gebruik van Vlaamse Gebarentaal bevorderd wordt; 

� de dovencultuur gerespecteerd wordt en naar waarde wordt geschat; 

� er gelijkwaardigheid wordt nagestreefd voor dove net zoals voor horende mensen die de dienst, 

het product, … gebruiken; 

� het initiatief een brug slaat tussen dove en horende mensen; 

� er gebruik wordt gemaakt van Universal Design en/of er inclusief gewerkt wordt. 

De voornoemde voorwaarden voor toegankelijkheid moeten niet alle voldaan zijn, voordat een 

kandidatuur in aanmerking kan komen voor toekenning van de prijs. Aan des te meer voorwaarden er 

beantwoord wordt, des te sterker een kandidatuur. Dit geldt in het bijzonder voor enkele 

troefvoorwaarden tot toegankelijkheid: 

� de toegankelijkheid geldt ook voor andere doelgroepen met het oog op toegankelijkheid voor 

iedereen; 
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� het initiatief is innoverend; 

� de verwezenlijking van de toegankelijkheid inspireert anderen om gelijkaardige acties te 

ondernemen; 

� de toegankelijkheid wordt niet beperkt tot één aspect van een organisatie (bv. enkel de website 

toegankelijk maken, maar de dienst niet), maar het initiatief betekent integrale toegankelijkheid 

voor dove mensen. 

 

Artikel 2 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 2 ––––    ProcedureProcedureProcedureProcedure    

 

2.1 Frequentie en periode 

Zoals beschreven in het huisreglement, zal de Prijs Toegankelijkheid jaarlijks worden uitgereikt en dit in 

het najaar. Deze uitreiking zal losstaan van Werelddovendag, omdat op die dag reeds de Hand van 

Vlaanderen alsook het Gebaar van het Jaar worden uitgereikt. 

 

2.2 Oproep en inzending kandidaturen 

Een oproep tot kandidaturen wordt telkens in november gelanceerd van het jaar waarin de prijs wordt 

uitgereikt.  

Kandidaturen kunnen door de betrokkene zelf worden ingediend of door derden die een kandidaat 

willen aandragen (bv. een doof persoon die zelf zijn/haar werknemer aandraagt als mogelijke laureaat 

vanwege diens inspanningen voor toegankelijkheid op de werkvloer of een individu dat een 

instantie/organisatie aandraagt als mogelijke laureaat daar deze laatste zelf onvoldoende tijd, middelen 

of belang heeft voor en bij het indienen van een kandidatuur). Elke indiener kan per editie slechts één 

dossier inzenden ter kandidaatstelling voor zichzelf of een derde. 

Kandidaturen worden ingediend via een daartoe bestemd formulier, gericht aan Doof Vlaanderen vzw. 

Een dossier ter indiening bevat de naam en nodige contactgegevens van de aangedragen kandidaat, 

een motivatie waarin wordt uitgelegd waarom die kandidaat in aanmerking komt voor de prijs en een 

beschrijving van de wijze waarop toegankelijkheid voor doven wordt verwezenlijkt, indien mogelijk met 

bewijsstukken (foto's, video's, PowerPoints, verslagen, brochures, enzovoort) ter motivatie van de 

manier waarop toegankelijkheid voor doven precies wordt voorzien door de kandidaat in kwestie.  Het 

formulier is als bijlage bij dit reglement terug te vinden. 

In de jureringsfase die hierop volgt, kan er bijkomende informatie gevraagd worden aan een kandidaat 

in kwestie alsook zelf verdere informatie worden opgezocht en geverifieerd.  

Alle informatie die bij een ingezonden kandidatuur wordt verleend, wordt behandeld en verwerkt 

volgens de voorschriften van de Belgische regelgeving inzake bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

2.3 Samenstelling en taken van de jury 

Bij ontvangst van alle kandidaturen wordt een jury samengesteld (zie onder), die elke kandidatuur 

beoordeelt. Hierbij houdt de jury rekening met de vastgelegde criteria van toegankelijkheid. 
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Zoals het huisreglement vermeldt, zal de Raad van Bestuur instaan voor bepalingen rond de inhoud en 

het resultaat van de prijsuitreiking. In dat kader zal ook de namenlijst voor de samenstelling van de jury 

jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De jury zal steeds bestaan uit: 

� een afgevaardigde van Toerisme Vlaanderen   

� een afgevaardigde van Inter  

� een lid van DovenActie  

� twee medewerkers van Doof Vlaanderen vzw.  

Een jurylid mag geen betrokken partij zijn van één van de kandidaten. 

In december kiest de jury uit alle kandidaturen een winnaar. Tegen de beslissing van de jury kan geen 

verhaal worden gemaakt. Het advies van de jury wordt ter goedkeuring voorgedragen aan de Raad van 

Bestuur van Doof Vlaanderen vzw. Na bevestiging brengt de jury de verkozen kandidaat schriftelijk op 

de hoogte.  

 

2.4 Prijsuitreiking 

Doof Vlaanderen vzw staat in voor de organisatie van de prijsuitreiking, alsook de 

informatieverspreiding hiervoor: er wordt een persbericht gepubliceerd in de media; Dovenactie, 

enkele vooraf bepaalde betrokken instanties en personen worden uitgenodigd op de receptie; de pers 

wordt uitgenodigd op de prijsuitreiking; en de Dovengemeenschap wordt op de hoogte gebracht van 

het hele gebeuren. 

Eind december of begin januari vindt de prijsuitreiking plaats inclusief receptie, dit ter plekke bij de 

verkozen winnaar (bv. bij de verkozen organisatie/instantie of op de werkplek van een verkozen individu 

dat er als vrijwilliger aan de slag is). Doof Vlaanderen vzw neemt de kosten van de prijsuitreiking en 

receptie ten laste, tenzij de verkozen winnaar vrijblijvend bereid is om de kosten te delen.  

 

Artikel 3 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 3 ––––    Voorwaarden tot deelnameVoorwaarden tot deelnameVoorwaarden tot deelnameVoorwaarden tot deelname    

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor de award, dient een kandidaat: 

� te behoren tot een organisatie, een openbare instantie, een privébedrijf, een zelfstandige 

onderneming of als individu vrijwillig mee te werken binnen één van de voornoemde vormen, en 

hierbij eventueel ook samen te werken met dove mensen; 

� noch sectoraal noch thematisch, maar breeddenkend te werk te gaan over verschillende domeinen 

heen; 

� de toegankelijkheid te bewerkstelligen op het moment waarop de kandidatuur wordt ingediend, dit 

ongeacht of de toegankelijkheid reeds sinds jaren of pas recent voor het eerst werd ingericht; 

� zelf het initiatief te hebben genomen tot het bevorderen van toegankelijkheid; 

� de Doof Vlaanderen Award niet eerder te hebben ontvangen binnen een tijdspanne van 3 jaar; 

� dit wedstrijdreglement volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden; 

� zich akkoord te verklaren met het uitsluitend in dit wedstrijdkader publiceren van alle ingezonden  

gegevens in het dossier en toebehorend aan de kandidaat-deelnemer, d.w.z. dat een indiener 

achteraf geen herroepingsrecht heeft op bijvoorbeeld gevoelige informatie vermeld in het dossier. 



 

 

 

4/4 

Instellingen die doven reeds als belangrijkste doelgroep vooropstellen of vanuit de wetgeving reeds 

verplicht worden (en al dan niet gesubsidieerd) om toegankelijkheid voor dove mensen te garanderen, 

kunnen niet in aanmerking komen voor de prijs. 

 

Artikel 4 Artikel 4 Artikel 4 Artikel 4 ––––    Inhoud van de prijs Inhoud van de prijs Inhoud van de prijs Inhoud van de prijs     

 

De verkozen winnaar wordt beloond met een prijs. Het betreft geen geldprijs. De winnaar en zijn/haar 

initiatief worden echter wel publiekelijk bekendgemaakt, dit op de website van Doof Vlaanderen 

inclusief een reportage waarin zijn/haar goede praktijkvoorbeeld in de schijnwerpers wordt gezet, bij 

de Dovengemeenschap, bij de pers via een persbericht en interviews, via sociale media, bij externe 

partners die binnen het domein toegankelijkheid actief zijn (bv. Inter en Toerisme Vlaanderen), 

enzovoort. De winnaar ontvangt tevens een prijslabel dat gebruikt kan worden in de fysieke 

onderneming, organisatie, … of op de website van de winnaar of andere. Dit biedt aan de winnaar de 

kans om als ambassadeur een goed praktijkvoorbeeld te tonen en zelf anderen te inspireren om 

gelijkaardige initiatieven op poten te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


