FICHE “WAD (=Welzijns Advies Doven)”
IDENTIFICATIE
Organisatie: CAW Noord-West-Vlaanderen
Project/initiatief: WAD (Welzijns Advies Doven)
Sector: CAW, VAPH-voorzieningen, DOP
Werkingsgebied: Noord-West-Vlaanderen
Samenwerkingsverband tussen: Cadans, DOP, Perspectief Duinhelm, Ubuntu, CAW, WAD vrijwilligers
Contactadres: CAW noor-West-Vlaanderen Dekenijstraat 8,8400 0ostende
Startjaar: 2016
Contactpersoon:
naam: Els willems
adres: Dekenijstraat 8, 8400 Oostende
tel: 059/ 70 35 25
mail: Els.Willems@cawnoordwestvlaanderen.be
website: www.cawnoordwestvlaanderen.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Enkele jaren terug is het CAW NWVL gestart met een onthaalaanbod voor doven en
slechthorenden. Heel wat dove cliënten vonden ondertussen de weg naar onze organisatie.
Toch merkten we dat we een deel van deze doelgroep niet konden bereiken: voor sommige
cliënten is de drempel van een (hulpverlenende) dienst te hoog, andere cliënten (vooral de
oudere dove medemens) zijn absoluut niet vertrouwd met de hedendaagse digitale
mogelijkheden (mail, sms, enz..). Daardoor worden heel wat dove cliënten de hulp ontnomen
welke ze nodig hebben of recht op hebben.
Doelstellingen
Doel is om de West – Vlaamse doven en slechthorenden te helpen toegang te krijgen tot de
bestaande hulpverlening. We willen de drempel naar deze diensten of hulpverlening voor de
dove cliënt verlagen zodat ze toch de gepaste hulp krijgen waar ze recht op hebben.
Doelgroep
Dove en slechthorende mensen.
Korte beschrijving van de werking
WAD (Welzijns Advies Doven) is een samenwerkingsproject met Cadans, DOP WVL,
Perspectief, Duinhelm, Ubuntu en CAW.
De WAD – vrijwilligers zijn allen dove gebarentaligen die de weg wijzen naar de passende
hulpverleningsdienst. Denk aan cliënten die vragen hebben over administratie, begeleiding
willen aan huis, problemen hebben in hun relatie of met de opvoeding van de kinderen,
financiële problemen, enz... .
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De ‘WAD –ers’ werken op locatie, hebben geen ‘vaste werkplek’: zijn bereikbaar op diverse
dovenorganisaties, kunnen gebruik maken van verschillende ontmoetingsplaatsen in de
provincie, via mail, ...
Ze kunnen samen met de cliënt contact opnemen met de dienst waar de cliënt het best
geholpen wordt met zijn vraag. Indien gewenst kunnen ze ook een afspraak maken met de
betrokken dienst.
De WAD – ers zijn geen hulpverleners, lossen het probleem niet op maar geven dus raad en
advies aan de dove cliënt. Ze vormen een soort ‘brug’ tussen de cliënt en de dienst die hen
kan helpen.
Visie op vermaatschappelijking
formulering vanuit het CAW als één van de samenwerkende partners:
We vinden het zeer belangrijk dat dove en slechthorende mensen de weg vinden naar de
reguliere hulpverlening. We willen er in het CAW zijn voor iedereen. Dat andere dove mensen
hun mogelijkheden en hun vaardigheden inzetten om de drempel naar reguliere hulpverlening
te verlagen, vinden wij zeer krachtig. Zo worden we meer toegankelijk als CAW en kunnen we
er ook zijn voor dove mensen die net als iedereen anders hulp kunnen krijgen bij
welzijnsproblemen. Via de signalen van de WAD-vrijwilligers over hiaten in onze
hulpverlening aan deze doelgroep, kunnen we deze ook gericht bijsturen.
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