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AFSTANDSTOLKEN  IN 2012 :  WELKE ACTIES VOERT HET CAB UIT ?  WELKE 
VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT HET CAB ?  
 
Begin 2011 hebben FEVLADO en CERA samen met 3 overheden een adviesgroep 
opgericht. Die groep heeft een verkennende studie uitgevoerd over het afstandstolken. 
Daarna heeft de groep een lange reeks aanbevelingen opgesteld over de “ideale 
afstandstolkendienst” van de toekomst.  
 
Wat is de situatie van het afstandstolken in Vlaanderen vandaag ?   
Vandaag bestaat bijna geen ervaring met het afstandstolken :  
- nauwelijks gebruikers 
- geen statistieken over het gebruik en succes van afstandstolken 
- geen kostenanalyses aanwezig 
- de invloed van afstandstolken op live tolken is nog onduidelijk.   
Het is onmogelijk voor de Vlaamse overheden om nu al een blijvende  subsidieregeling te 
maken.  Daarom hebben de Vlaamse overheden Werk en Welzijn gevraagd aan het CAB om 
de verantwoordelijkheid te dragen voor een 3-jarig experiment afstandstolken.  
 
Waarom hebben de overheden de verantwoordelijkheid over het experiment aan het CAB 
gegeven ?   

1. Het CAB is officiële opdrachthouder van de Vlaamse Gemeenschap om de 
tolkenwerking te organiseren 

2. Het CAB heeft veel ervaring met de organisatie en uitbetaling van tolken  
3. Het CAB is een erkende vzw met een beleidsadviserende rol :  ieder jaar worden vele 

soorten statistieken over tolkgebruik verzameld en geanalyseerd om de overheid 
raad te geven.  

 
Wil dat zeggen dat het CAB afstandstolken volledig zelf zal organiseren ?  
Neen.  Het CAB is “projectleider”. Het CAB is verantwoordelijk om zo goed mogelijk het doel  
van het experiment te bereiken.  
Het doel is om te leren over :   
1. de noden van de gebruikers  

(bv. vinden zij afstandstolken nuttig ?  bv. zullen zij dit dikwijls gebruiken ?..) 
2. de nieuwe mogelijkheden van de dienstverlening   

(bv. geeft dit meer kansen in de werksituatie of sociale situatie ?  bv. kan afstandstolken 
het  tekort aan actieve tolken bestrijden ?..)  

3. de noodzakelijke hulpmiddelen om deze dienstverlening te faciliteren  
(bv. welke software zorgt voor een goede kwaliteit van de dienst en de videobeelden ?  
bv. worden het best freelance tolken of contractuele tolken ingezet ?  bv. gebruiken de 
dove klanten liefst een tabletcomputer, een videofoon of laptop ?.. ). 

 
Met wie werkt het CAB samen ?  
Als “projectleider” werkt het CAB samen met verschillende partners  :  

1. KOC :  dit kenniscentrum adviseert het VAPH en de VDAB over hulpmiddelen en 
ondersteunt testen 

2. FEVLADO :  adviseert het CAB en de overheden inzake de noden van de 
gebruikers inzake afstandstolken, en sensibiliseert ook de gebruikers  

3. de VDAB en het VAPH die de tolkenwerking subsidiëren 
4. het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, dat ook het experiment ondersteunt 



5. een jury waarin verschillende overheidsorganisaties vertegenwoordigd zijn. Wat 
doet die jury  ?   Het CAB kiest niet zelf het software bedrijf dat technologie zal 
leveren bij het afstandstolken. De overheden willen mee beslissen.  Waarom ? 
Omdat de overheden de prijs en de kwaliteit van de software bedrijven willen 
bewaken.  Daarom moet het CAB verschillende software bedrijven contacteren en 
informatie verzamelen. Daarna beslist de jury.  

 
Waarom zoekt het CAB geld en investeert het CAB zelf financieel in het experiment ?  
Een belangrijke voorwaarde om het experiment  te doen lukken is : genoeg geld hebben om 
alle kosten te betalen.  Het CAB wil vermijden dat de dove gebruikers in het experiment veel 
moeten betalen.  
Daarom hebben FEVLADO en het CAB in 2011 en ook in 2012 al verschillende keren 
onderhandeld met de Vlaamse overheden. Maar “afstandstolken” is nieuw en de overheden 
hebben in deze crisistijd nu helaas weinig geld voor “nieuw beleid”.  Er is dus geld tekort.  
Daarom zoekt het CAB aanvullende sponsors: 
Bv.  het CAB heeft sponsoring gevraagd en ontvangen van het dagblad “De Standaard”  
(Hart voor Handicap) en van het Fonds Beeckman (Koning Boudewijnstichting).   Het CAB 
zoekt samen met de VDAB ook Europese subsidies, maar dat vraagt tijd. 
 
Neemt het CAB alle beslissingen tijdens het experiment ?  
Als projectleider coördineert het CAB de activiteiten.  Maar het CAB moet regels volgen.  De 
voornaamste regel is dat de beleidsdomeinen Werk en Welzijn regelmatig betrokken worden 
bij belangrijke beslissingen.  De overheden willen het beleid mee sturen.  Bv.  de overheden 
willen meerdere software bedrijven bekijken en bv. de overheden willen zowel freelance 
tolken als  contractuele tolken betrekken, om te zien welke invloed die tolkenstatuten hebben 
op de organisatie tijdens het experiment.  
 
Wanneer zal het experiment echt starten ?  
Het CAB haast zich.  Eerst wou het CAB starten in april 2012.  Maar nu denkt het CAB dat 
dit nog niet mogelijk is wegens verschillende redenen:  
- er zijn nog niet genoeg financiële middelen om alles te betalen  
- de software testen zijn nog niet voltooid, en de jury heeft nog niet beslist welk software 

bedrijf zal meewerken 
- de software moet nog verspreid worden bij de dove gebruikers 
- pas daarna kunnen de kandidaat – tolken gescreend en geselecteerd worden. 
 
Wie mag meedoen aan het experiment ?  
FEVLADO en het CAB hopen dat zoveel mogelijk dove gebruikers zullen mogen meedoen in 
hun werksituatie of private situatie :  
- zowel dove personen die samen zitten met een horende persoon en een “tolk op afstand” 

willen gebruiken 
- als dove personen die alleen zitten en die gewoon willen “beeldbellen” via een “tolk op 

afstand” naar een horende persoon die zich op een andere plaats bevindt.  
 
Later wordt bekendgemaakt hoe u kunt aanvragen om mee te doen.   
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