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DE AFSTANDSTOLKENDIENST BREIDT UIT IN 2018 :   

GEBRUIKERS KUNNEN KIEZEN TUSSEN EEN TOLK VGT EN EEN 
SCHRIJFTOLK 

 

In april hebben wij beloofd om u nieuws te bezorgen over de toekomst van de 
afstandstolkendienst.  

I. Ondertussen heeft het CAB in juni een ronde tafel overleg georganiseerd met de 
sector. Waren aanwezig :  Onder Ons, OPDOSS, ONICI, VLOK-CI, Doof 
Vlaanderen en CAB. Daar werden een plan met 2 besluiten genomen :  
1. Vanaf maandag 8 januari 2018 zullen er zoveel als mogelijk 2 tolken tegelijk 

aanwezig zijn in het CAB. 
2. De tolken zullen 2 verschillende soorten opdrachten uitvoeren: zowel tolken 

VGT als schrijftolken. De 2 tolken worden tijdens de voormiddagen ingezet. 
Als dan een tolk ziek wordt of afwezig is wegens omstandigheden, is er nog 
altijd 1 tolk aanwezig. Voordelen voor de gebruikers zijn:  
- de openingsuren worden 100 % gewaarborgd 
- de wachtrijen verdwijnen of worden verkleind.  

De afstandstolkendienst blijft zoals vroeger ook open op woensdagnamiddag 
met 1 tolk. Ook Teletolk van de Vlaamse Infolijn blijft open zoals vroeger.  

  

II. Om dit plan uit te voeren, moest aan 2 voorwaarden voldaan worden: 
1. Er moeten genoeg tolken gevonden worden die willen VGT én schrijftolken 
2. Er moet genoeg geld gevonden worden om de 2e tolk te betalen.  

Wat de 1e voorwaarde betreft: de afstandstolken gaan akkoord om zowel te tolken 
van en naar VGT als te schrijftolken.  

Wat de 2e voorwaarde betreft:  de VDAB en het VAPH gaan akkoord m het 
budget 2017 te verlengen in 2018.  Het CAB legt zelf ongeveer € 25.000 bij uit de 
eigen reserve.  

Eind 2018 volgt dan een evaluatie.  Dan wordt bekeken wat er zal gebeuren in 
2019.  
  

III. De openingsuren kunt u zien op 
http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/wanneer.aspx 
 
Binnenkort  legt het CAB u uit hoe u kunt kiezen tussen de tolk VGT en schrijftolk.   
 
De afstandstolkendienst blijft in 2018 gratis voor de dove gebruikers.  

___________ 

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/wanneer.aspx

