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AAN DE DOVE GEBRUIKERS VAN TOLKEN  IN WELZIJN  (tolkuren VAPH) EN WERK 
(tolkuren VDAB). 

De tolkaanvragen, het zoeken van tolken en het sturen van tolken worden vanaf nu bijna 
volledig georganiseerd via het WEB.  

U krijgt van het CAB een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit heeft vele voordelen: 

 u kunt  vlugger een tolkaanvraag maken 

 u kunt  bekijken wat het CAB al gedaan heeft met uw tolkaanvraag 

 u kunt gemakkelijk oude tolkaanvragen bewaren, terugvinden of kopiëren 

 u kunt zien hoeveel tolkuren u nog hebt 

Allemaal voordelen! Probeer het snel. 

 

Hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord? Zie hoofdstuk 1.   

Hebt u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Zie hoofdstuk 2. 

 

n. b.  Nieuwigheden in de applicatie sedert augustus 2014 worden in het groen aangeduid.  
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1. U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord 

Als u van het CAB de brief met uw persoonlijke gebruikersnaam (login) en wachtwoord 
ontvangen heeft, kunt u rechtstreeks bij het CAB aanmelden via www.tolkaanvraag.be. 

1.1 Aanmelden  

U ziet in Bijlage 1 hieronder waar u uw gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen.  

 Tip: als u de woorden op de bijlage (screenshot) hieronder niet duidelijk kan lezen, 
vergroot dan het beeld van deze tekst (op de balk helemaal bovenaan uw 
computerscherm - klik op het tabblad “beeld” - vergroot naar 200%).   

 

Bijlage 1: Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in 

Als u aangemeld bent, verschijnt een overzichtscherm en het tabblad : “Laatste nieuws” staat 
open (meer info hierover in 1.3).  

1.2 Het scherm “Mijn gegevens” 

U kunt op het scherm een keuze maken om andere schermen (tabbladen) te zien. Maar kijk 
eerst bovenaan rechts. Daar staat uw naam. Daarnaast staat “Mijn gegevens”.  

Klik op “Mijn gegevens” en controleer de persoonlijke informatie over uzelf. Zie Bijlage 2. 

http://www.tolkaanvraag.be/
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Bijlage 2: Mijn gegevens 

Als de informatie niet juist is, verwittig het CAB met een e-mail naar 
tolkaanvraag@cabvlaanderen.be  

1.3 Het scherm “Laatste nieuws” 

Klik op “Laatste nieuws”. U kunt nu verder kijken op het scherm “Laatste nieuws” (zie Bijlage 
3). Of u kunt naar andere schermen kijken (door te klikken op “tolkaanvragen” of “tolkuren” of 
“ongewenste tolken” of “afgelasten”). 

 

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
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Bijlage 3: het tabblad “Laatste nieuws” 

Als u op het overzicht  “Laatste nieuws” blijft ziet u onmiddellijk: 

 uw opdrachten de komende 14 dagen 

 uw opdrachten waarvoor nog geen tolk gevonden is.  

De info in “Laatste nieuws” kan regelmatig vanzelf veranderen. 

 Tip: als u zich aanmeldt op de applicatie en u voert een tijd geen actie uit, is het mogelijk 
dat u de verbinding verliest met de applicatie. Dan dient u opnieuw uw gebruikersnaam 
en wachtwoord in te geven, en u komt meestal terecht op het scherm waarin u laatst 
actief was.  

1.4 Het scherm “Tolkaanvragen” 

Als u op het tabblad “Tolkaanvragen” klikt, dan ziet u een overzicht van al uw tolkaanvragen. 
Zie Bijlage 4 op de volgende pagina. 

Onder de kolom “status” (zie pijltjes) leest u wat er gebeurd is met uw aanvragen. Zie ook 
verder in hoofdstuk 1.8 in deze handleiding. 
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Bijlage 4: Het scherm “Tolkaanvragen” 

Als u veel aanvragen hebt, dan kunt u een aanvraag snel zoeken door een bepaald woord, 
naam, datum of cijfer in te tikken in de witte balkjes en dan op de groene knop “zoeken” 
(links) te klikken. 

 Tip: bij het zoeken naar bepaalde opdrachten kan het wel eens handig zijn om te klikken 
op de woorden “Van/tot” in het tabblad “Tolkaanvragen”, zodat de chronologie van de lijst 
van getoonde opdrachten omgedraaid wordt.  

U ziet ook dat er verschillende soorten tolkuren kunnen zijn:   

 L = tolkuren in leef/privé situatie        

 A = tolkuren in arbeid/werk situatie 

 S = tolkuren bij het solliciteren           

 B = tolkuren beroepsopleiding 

 VO = volwassenenonderwijs             

 O =  onderwijs voltijds   

 D =  derden  (tolkuren die niet toegekend worden aan personen in Welzijn, Werk of 
Onderwijs) 
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Indien geen enkele zelfstandige tolk vrij is, kan het zijn dat het CAB de vlindertolk (tolk in 
dienst bij het CAB) voor uw tolkaanvraag bevestigd. Indien de vlindertolk voor u komt tolken, 
zal u een geel icoontje voor het detail van de tolkaanvraag zien staan (zie Bijlage 5). 

 

Bijlage 5: Vlindertolk 

1.4.1 Nieuwe tolkaanvraag: livetolk 

Om een nieuwe Tolkaanvraag in te dienen voor een livetolk klikt u op de groene knop rechts 
“Nieuwe aanvraag livetolk” (zie Bijlage 6).  

 

Bijlage 6: Nieuwe aanvraag livetolk 

U ziet “stap 1/5” (zie Bijlage 7 en Bijlage 8 hieronder). Hier vult u een nieuwe tolkaanvraag in. 
De items/balkjes met een rood sterretje moeten verplicht ingevuld worden. Anders kunt u niet 
verder met de aanvraag.  
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Bijlage 7: Nieuwe aanvraag indienen, stap 1/5 - deel 1 

In het veld (vak): “Meer info over het onderwerp (alle tolken mogen deze info zien)” kunt u 
meer uitleg schrijven over het tolkonderwerp (zie bovenste pijl in Bijlage 7). 

Opgelet: alle tolken zien de informatie in dit veld. Misschien hebt u niet graag dat alle tolken 
alle informatie lezen? Misschien wilt u dat alleen de tolk - die echt zal tolken voor u - de 
vertrouwelijke informatie weet? Dan gebruikt u het veld: “Meer info over het onderwerp 
(privé: alleen de tolk die de opdracht uitvoert mag deze info zien)”, zie tweede pijl in Bijlage 
7). Zo zal alleen die tolk die de opdracht echt uitvoert, uw informatie zien. Dan wordt uw 
privacy beter beschermd.    

U kunt het veld “Meer info over het onderwerp (privé: alleen de tolk die de opdracht uitvoert 
mag deze info zien)” bijvoorbeeld gebruiken voor privé informatie bij tolkopdrachten die 
verbonden zijn met uw gezondheid (bv. bezoek hartspecialist,  psychiater, relatietherapeut, 
psycholoog, ziekenhuis,...) of gerecht (bv.  politie, rechtbank, advocaat, notaris,...).  

Wat betekent “Thema”?    

 Medisch: vb. dokter, psychiater, ziekenhuis, hartspecialist,… 

 Juridisch: vb. advocaat, gerecht, notaris, politie,… 

 Sollicitatie: gesprek met werkgever om werk te zoeken/krijgen 

 Begrafenis: vb. kerkviering bij begrafenis, uitvaart, plechtigheid funerarium,… 
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 Ander thema: elk onderwerp dat niet past bij de 4 thema’s hierboven. Vb. rondleiding met 
gids, congres, sociale begeleiding, culturele vorming of lezing, hobby lessen, gesprek 
aankoop verwarmingsinstallatie, therapie, bezoek bank, gesprek verzekering, gesprek 
aannemer/architect, theorie sport,… 

 

Bijlage 8: Nieuwe aanvraag indienen, stap 1/5 - deel 2 

Nog advies als u een tolkaanvraag voor het werk invult : 

 Het is mogelijk dat u 1 of 2 werkgevers hebt. Als die werkgevers al bekend zijn bij het 
CAB, dan ziet u dat het bolletje al ingevuld is (zie pijl links in Bijlage 8). Dan moet u 
“selecteer werkgever” invullen door te klikken op het kleine zwarte pijltje. Als u klikt, ziet u 
de werkgever(s) die u kunt aanduiden. U klikt dan op de juiste werkgever. 

 Als het CAB de werkgever nog niet kent, dan vult u het bolletje in bij “Tolkuren VDAB 
arbeidssituatie (A- uren). CAB kent de werkgever nog niet” (zie onderste pijl in Bijlage 8). 

Wanneer het gaat over een aanvraag in het volwassenenonderwijs (met VO – tolkuren in het 
volwassenenonderwijs), gaat u op dezelfde manier tewerk als voor het werk.  

Als u op dit scherm alles ingevuld hebt, klikt u op de groene knop “Volgende” onderaan. Zo 
komt u op een nieuw scherm met: “stap 2/5” (zie Bijlage 9). 
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Bijlage 9: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 2/5 

U vult de tolkaanvraag verder in. Als uw tolkaanvraag uit meerdere tolkopdrachten bestaat 
(bv. de tolk moet op 2 verschillende data komen tolken voor u), dan kunt u op de groene 
knop “Nog een tijdstip toevoegen” klikken (zie rode pijl in Bijlage 9).   

Wanneer u een tolk wenst aan te vragen voor een reeks data, bijvoorbeeld iedere maandag 
op hetzelfde uur, dan kan u snel data toevoegen door op de groene knop “Herhaal” (zie 
groene pijl in Bijlage 9) te klikken. U krijgt dan volgend scherm te zien:  

 

Bijlage 10: Herhalende opdracht, deel 1 

Bij “aantal herhalingen” vult u het aantal weken in waarvoor u wenst dat de opdracht zich 
herhaalt. In het voorbeeld in Bijlage 10 zullen er, nadat u heeft geklikt op de groene knop 
“Herhaling toevoegen”, 4 extra tolkdata bijkomen op uw tolkaanvragen die de oorspronkelijke 
datum opvolgen (zie Bijlage 11). 
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Bijlage 11: Herhalende opdracht, deel 2 

 Tip: Wat als u twee tolken wilt aanvragen voor dezelfde tolkopdracht (= een 
teamtolkopdracht waar 2 tolken tegelijk ingezet  worden)?  Dan vult u de datum en uren 
van de tolkopdracht tweemaal in. U vult eerst de datum en uren in, en dan klikt u op “Nog 
een tijdstip toevoegen”. Dan vult u nogmaals dezelfde datum en dezelfde uren in. Om 
helemaal zeker te zijn, kunt u achteraan uw tolkaanvraag in het witte veld “Opmerkingen” 
schrijven: “Teamtolkopdracht” (zie veld “Opmerkingen” in Bijlage 13).  

Als u zich vergist heeft bij een datum, kunt ook de groene knop “Verwijderen” gebruiken. In 
ons voorbeeld heeft de klant zich vergist en heeft hij alleen maar voor 16/09/2014 en 
17/10/2014 een tolk nodig. De andere data worden via de knop “verwijderen” van de 
tolkaanvraag af gehaald. 

Als alles op het blad ingevuld is, klikt u onderaan op de groene knop “Volgende”. U ziet een 
nieuw scherm: “stap 3/5” (zie Bijlage 12).  

 

 

Oorspronkelijke datum Extra 
toegevoegde 
data door 
“Herhalende 
opdracht” 
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Bijlage 12: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 3/5 

U vult alles in.   

Voortaan kan u ook een tolkaanvraag ingeven voor een tolk International Sign, enkel tolken 
met het diploma International Sign zullen uw tolkaanvraag dan zien.  

Bij “Noodzakelijke vaardigheden” kunt u meer info geven over uw wensen. Enkele 
voorbeelden: 

 Als u doof bent en u zult een lezing (toespraak) geven in VGT voor een horend publiek, 
dan  weet u dat de tolk meestal zal moeten “stemtolken”. Dat kunt u “vooral stemtolken 
uit VGT” aanvinken.  

 Als u weet dat een horende persoon een lezing komt geven voor een doof publiek, dan 
weet u dat de tolk vooral moet “vooral tolken naar VGT”. U vinkt dat aan. U kunt ook 
meerdere vaardigheden tegelijk aanvinken. 
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Verder ziet u dat u voorkeurtolken kunt invullen (zie in het voorbeeld de naam van 
voorkeurtolk Karel Kaas). Om een voorkeurtolk toe te voegen aan de tolkaanvraag, begint u 
de naam te typen van de tolk. Er zal een dropdown-menu verschijnen, waarin je de naam 
van de tolk moet aanklikken (zie groene pijl in Bijlage 12). Dezelfde werkwijze geldt voor het 
invullen van de tolk waarmee je reeds hebt afgesproken. Vergeet niet om ook het bolletje 
aan te duiden voor de stelling die voor u van toepassing is (geen voorkeurtolk, reeds 
afgesproken of voorkeurtolken). 

 Tip: de volgorde van uw voorkeurtolken is belangrijk. We geven een voorbeeld. Op lijn 1 
vult u in: tolk Karel. Op lijn 2 vult u in: tolk  Paula. Wat zien Karel en Paula? Karel ziet dat  
hij voorkeurtolk is. Paula ziet ook dat zij voorkeurtolk is. Maar Karel en Paula zien niet dat 
u het liefst Karel heeft. Het CAB weet wel dat u liefst Karel heeft. Als Karel en Paula 
allebei voor u willen tolken, zal CAB Karel kiezen (omdat u Karel liefst heeft). Wat zien de 
andere tolken? De andere tolken zien ook uw tolkaanvraag, maar zij zien niet dat Karel 
en Paula uw voorkeurtolken zijn. 

Als u alleen voorkeurtolken wilt, dan moet u het vierkantje “Raadpleeg enkel mijn 
voorkeurtolk(en)” aanklikken (zie rode pijl in Bijlage 12). Dan zal het CAB alleen uw 
voorkeurtolken contacteren. Als zij niet vrij zijn, zal het CAB niet meer verder zoeken bij 
andere tolken en u contacteren. 

 Tip: In sommige velden moet u namen van tolken invullen. Maar misschien weet u niet 
goed hoe u de naam van de tolk precies moet schrijven? Als u enkele letters intikt en 
even wacht… verschijnen er namen van tolken. U kunt de naam dan gemakkelijk  
aanklikken. Als u zich de naam van de tolk niet herinnert, maar u kent wel de gemeente 
waar de tolk woont, kunt u ook die gemeente intikken. Dan verschijnen de tolken in die 
gemeente. 

Onderaan kan u aanduiden of de tolk een tolkstudent (stagiair) mag meebrengen naar de 
tolkopdracht.  

Verder kan u daar ook aanduiden of de tolk moet doortolken tijdens de maaltijdpauze, deze 
zin is enkel zichtbaar wanneer jouw tolkaanvraag langer dan 6 uren duurt. Tenslotte kan je 
op deze pagina ook aanduiden of de toegekende tolk jouw GSM-nummer mag zien. 

Als alles ingevuld is, klikt u opnieuw op de groene knop “Volgende”. U ziet nu scherm “stap 
4/5” (zie Bijlage 13).  
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Bijlage 13: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 4/5 

U vult alles in. Het vierkantje “Ik betaal deze opdracht indien mij geen recht op tolkuren wordt 
toegekend” moet altijd aangevinkt worden. Als u meer wilt weten over de 
betalingsvoorwaarden, dan klikt u op de zin “Klik hier om de gebruiksvoorwaarden te 
bekijken” net eronder.  

Tot slot klikt u op de groene knop “Aanvraag indienen” om uw tolkaanvraag te versturen naar 
het CAB.  Er verschijnt een nieuw scherm met “stap 5/5” (zie Bijlage 14). 

 

Bijlage 14: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 5/5 
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Uw aanvraag is nu verstuurd naar het CAB. Klik op de onderlijnde woorden “Navigeer naar 
het detail van de aanvraag” klikt, zodat u uw aanvraag kan herlezen. 

 Tip: Wat als u later nog een tolkaanvraag wil indienen die heel goed gelijkt op uw huidige 
tolkaanvraag? Dat kan gemakkelijk door het “kopiëren” van een bestaande tolkaanvraag. 
Zie 1.4.3. 

1.4.2 Nieuwe tolkaanvraag: reservatie Afstandstolk 

Vanaf nu kan u ook online een afstandstolk reserveren. Dit doet u door op het scherm 
“Tolkaanvragen” op de groene knop “Nieuwe aanvraag reservatie afstandstolk” te klikken 
(zie Bijlage 15).  

 

Bijlage 15: Nieuwe reservatie afstandstolk 

U ziet “stap 1/5” (zie Bijlage 16). Hier vult u de gegevens in voor het gesprek waarvoor u de 
afstandstolk wenst te reserveren. De items/balkjes met een rood sterretje moeten verplicht 
ingevuld worden. Anders kunt u niet verder met de aanvraag.  
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Bijlage 16: Nieuwe reservatie afstandstolk, stap 1/5 

In het veld (vak): “Meer info over het onderwerp (alle tolken mogen deze info zien)” kunt u 
meer uitleg schrijven over het tolkonderwerp (zie bovenste pijl in Bijlage 16). 

Opgelet: alle tolken zien de informatie in dit veld. Misschien hebt u niet graag dat alle tolken 
alle informatie lezen? Misschien wilt u dat alleen de tolk - die echt zal tolken voor u - de 
vertrouwelijke informatie weet? Dan gebruikt u het veld: “Meer info over het onderwerp 
(privé: alleen de tolk die de opdracht uitvoert mag deze info zien)”, zie tweede pijl in Bijlage 
16). Zo zal alleen die tolk die de opdracht echt uitvoert, uw informatie zien. Dan wordt uw 
privacy beter beschermd.    

U kunt het veld “Meer info over het onderwerp (privé: alleen de tolk die de opdracht uitvoert 
mag deze info zien)” bijvoorbeeld gebruiken voor privé informatie bij tolkopdrachten die 
verbonden zijn met uw gezondheid (bv. bezoek hartspecialist,  psychiater, relatietherapeut, 
psycholoog, ziekenhuis,...) of gerecht (bv.  politie, rechtbank, advocaat, notaris,...).  
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Wat betekent “Thema”?    

 Medisch: vb.  telefoongesprek met dokter, psychiater, ziekenhuis, hartspecialist,… 

 Juridisch: vb. afspraak maken met advocaat, gerecht, notaris, politie,… 

 Sollicitatie: afspraak maken met werkgever om werk te zoeken/krijgen 

 Begrafenis: vb. telefoongesprek voor drukken rouwkaartjes of afspraken maken met 
begrafenisondernemer over de plechtigheid,… 

 Ander thema: elk onderwerp dat niet past bij de 4 thema’s hierboven. Vb. telefonisch 
bestellen pizza, afspraak maken met sociale begeleiding, telefoongesprek voor afspraak 
met loodgieter, bezoek bank, telefoongesprek met verzekeringsmaatschappij, 
telefoongesprek met aannemer/architect, … 

Daaronder kan u aanduiden of u een telefoongesprek zal voeren of een gesprek waarbij alle 
gesprekspartners zich in dezelfde ruimte als u bevinden.  
 

Nog advies als u een tolkaanvraag voor het werk invult : 

 Het is mogelijk dat u 1 of 2 werkgevers hebt. Als die werkgevers al bekend zijn bij het 
CAB, dan ziet u dat het bolletje al ingevuld is (zie pijl links in Bijlage 16). Dan moet u 
“selecteer werkgever” invullen door te klikken op het kleine zwarte pijltje. Als u klikt, ziet u 
de werkgever(s) die u kunt aanduiden. U klikt dan op de juiste werkgever. 

 Als het CAB de werkgever nog niet kent, dan vult u het bolletje in bij “Tolkuren VDAB 
arbeidssituatie (A- uren). CAB kent de werkgever nog niet” (zie onderste pijl in Bijlage 
16). 

Als u op dit scherm alles ingevuld hebt, klikt u op de groene knop “Volgende” onderaan. Zo 
komt u op een nieuw scherm met: “stap 2/5” (zie Bijlage 17). 

 

Bijlage 17: Nieuwe reservatie afstandstolk, stap 2/5 

U vult de tolkaanvraag verder in. Als uw tolkaanvraag uit meerdere tolkopdrachten bestaat 
(bv. de afstandstolk moet op 2 verschillende data tolken voor u), dan kunt u op de groene 
knop “Nog een tijdstip toevoegen” klikken (zie rode pijl in Bijlage 17).   
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Wanneer u een tolk wenst aan te vragen voor een reeks data, bijvoorbeeld iedere maandag 
op hetzelfde uur, dan kan u snel data toevoegen door op de groene knop “Herhaal” te klikken 
(voor meer uitleg zie 1.4.1).  

 De afstandstolk kan enkel gereserveerd worden binnen de openingsuren van de 
afstandstolkendienst. Voor de openingsuren en beschikbaarheid van de 
afstandstolkendienst kan je de website van het CAB raadplegen (of klik hier). Een 
gesprek via de afstandstolkendienst mag maximum 30 minuten duren. 

Als alles op het blad ingevuld is, klikt u onderaan op de groene knop “Volgende”. U ziet een 
nieuw scherm: “stap 3/5” (zie Bijlage 18).  

 

Bijlage 18: Nieuwe reservatie afstandstolk, stap 3/5 

U vult alles in.   

Onderaan kan u aanduiden of een tolkstudent (stagiair) het gesprek mag meevolgen met de 
tolk. Verder kan je op deze pagina ook aanduiden of de toegekende tolk jouw GSM-nummer 
en SIP-nummer mag zien. 

Als alles ingevuld is, klikt u opnieuw op de groene knop “Volgende”. U ziet nu scherm “stap 
4/5” (zie Bijlage 19).  

http://www.cabvlaanderen.be/afstandstolken/wanneer.aspx
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Bijlage 19: Nieuwe reservatie afstandstolk, stap 4/5 

U hoeft hier niets in te vullen. Voorlopig is het gratis om gebruik te maken van de 
afstandstolkendienst. 

Tot slot klikt u op de groene knop “Aanvraag indienen” om uw tolkaanvraag te versturen naar 
het CAB.  Er verschijnt een nieuw scherm met “stap 5/5” (zie Bijlage 20). 

 

Bijlage 20: Nieuwe reservatie afstandstolk, stap 5/5 

Uw aanvraag is nu verstuurd naar het CAB. Klik op de onderlijnde woorden “Navigeer naar 
het detail van de aanvraag” zodat u uw aanvraag kan herlezen. 

 Tip: Wat als u later nog een tolkaanvraag wil indienen die heel goed gelijkt op uw huidige 
tolkaanvraag? Dat kan gemakkelijk door het “kopiëren” van een bestaande tolkaanvraag. 
Zie 1.4.3. 

1.4.3 Detail van de tolkaanvraag 

Klik nu terug op “tolkaanvragen” (tabblad) bovenaan. Zo komt u opnieuw bij het overzicht van 
uw tolkaanvragen.   

Klik op het onderlijnde woord “Details” rechts naast de tolkaanvraag die u wenst te bekijken 
en u krijgt een detailweergave te zien van uw tolkaanvraag. In het voorbeeld op Bijlage 21 
bekijken we de aanvraag met referentienummer 1256. 
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Bijlage 21: Detail van de tolkaanvraag 

In dit detailscherm ziet u rechts bovenaan een aantal handige groene knoppen: 

 Met de knop “Wijzigen” kunt u een tolkaanvraag, die u al heeft opgestuurd, nog 
veranderen (bv. wanneer de datum of het tolkadres plots gewijzigd werden). U laat veel  
gegevens staan en verandert alleen dat wat u wil veranderen.   

 Met de knop “Kopiëren” kunt u een oude aanvraag nemen en kopiëren om vlug een 
nieuwe aanvraag te maken (bv. u verandert alleen de datum van de oude tolkaanvraag 
en u verstuurt dit als een nieuwe aanvraag) 

 Met de knop “Berichten” kunt u een bericht over deze tolkaanvraag versturen naar het 
CAB 

 Met de knop “Afdrukken” print u de aanvraag uit. 

 Met de knop “PDF” kunt u de tolkaanvraag opslaan op uw computer als PDF-document. 
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 Met de knop “Detail sluiten” keert u terug naar het scherm “Tolkaanvragen”. Indien u 
eerder een filter had ingevuld op het scherm “Tolkaanvragen”, blijft deze staan. 

1.4.4 Tolkaanvraag wijzigen 

Eenmaal uw tolkaanvraag is ingediend, kan u zelf via de knop “wijzigen” bij het detail van de 
aanvraag nog vele zaken wijzigen aan uw tolkaanvraag. 

Nadat de tolkaanvraag door een CAB-bemiddelaar op status “goedgekeurd” wordt gezet, kan 
u zelf het type tolkuren niet meer aanpassen. De andere gegevens kan u nog steeds zelf 
online wijzigen (via de knop “wijzigen” in detailweergave van de tolkaanvraag). 

Als de CAB-bemiddelaar een tolk heeft toegekend voor de tolkaanvraag, kan u via de knop 
“wijzigen” volgende zaken niet meer wijzigen: 

 Type tolkuur 

 Datum en tijdstip van toegekende tolkopdracht 

 Gemeente en postcode van de tolkopdrachten 

 Het soort tolk dat u zoekt (schrijftolk, tolk VGT, tolk International Sign) 

 Voorkeurtolken/afgesproken met 

 Een stagiair toegestaan?  

De andere gegevens kan u nog steeds zelf online wijzigen. 

Indien u toch één van de gegevens wenst te wijzigen, die u niet meer online kan aanpassen, 
dan kan u een bericht sturen naar het CAB om de wijziging in orde te brengen. 

1.4.5 Tolkaanvraag afgelasten 

U kunt ook een tolkopdracht afgelasten: u klikt dan in de witte balk op het onderlijnde woord 
“Afgelasten” (zie rode pijl in Bijlage 21). Als u klikt ziet u volgend scherm: 

 

Bijlage 22: Opdracht afgelasten 
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U moet wel een reden van de afgelasting in het witte vak vullen (zie rode pijl in Bijlage 22). 
Daarna klikt u op de groene knop “Afgelasten”. Opgelet: de andere knop “annuleren” gebruikt 
u alleen als u uw afgelasting stopzet en de opdracht toch moet doorgaan.   

Besluit:  als u de opdracht wil afgelasten, dan gebruikt u hier de knop “Afgelasten” en niet de 
knop “Annuleren”.  

Daarna krijgt u een pop-up scherm te zien met de vraag of u zeker bent dat u deze opdracht 
wenst af te gelasten, en u klikt op OK.    

Opgelet: Een afgelasting is soms erg dringend (bv. u wordt plots ziek op de dag van de 
tolkopdracht). Daarom wordt iedere afgelasting en de reden van de afgelasting onmiddellijk 
doorgestuurd naar het CAB en de tolk (die de opdracht zal uitvoeren). Aandacht voor uw 
privacy: de tolk leest dus uw reden van de afgelasting.    

 Afgelastingen kan u ook doorgeven via het scherm “Afgelasten”, zie hoofdstuk 24 

1.5 Het scherm “Tolkuren” 

Klik terug naar het overzicht scherm (met “Laatste Nieuws”) en klik dan op het tabblad 
“Tolkuren”. Dan ziet u een overzicht van uw verschillende soorten tolkuren. In ons voorbeeld 
ziet u de tolkuren van Jan Janssen voor het jaar 2010:   
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Bijlage 23: Het scherm “Tolkuren” 

Zie de bovenste 2 dubbelpijlen in Bijlage 23: Jan Janssen heeft als “basis” jaarlijks recht op 
18 tolkuren in zijn leefsituatie (L- uren). Hij heeft extra tolkuren gekregen, dat ziet u omdat er 
naast “extra” “18u00” staat.  

Per soort tolkuren kan Jan ook zien:  

 hoeveel tolkuren hij al heeft opgebruikt = totaal van geplande + al uitgevoerde tolkuren 
(zie eerste groene pijl bij “Totaal” in Bijlage 23) 

 hoeveel tolkuren hij nog over heeft (zie tweede groene pijl bij “Rest tolkuren” in Bijlage 
23)  

Jan heeft ook werk, want hij heeft arbeidstolkuren (A- uren).  

1.6 Het scherm “Ongewenste tolken” 

Klik terug naar het overzicht scherm en klik op “Ongewenste tolken”: 



 

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw 24 

 

Bijlage 24: Het scherm “Ongewenste tolken” 

Het is mogelijk dat Jan Janssen de tolk Paula Pauwels nooit meer wil inzetten. In dat geval 
tikt Jan de naam van de tolk Paula in, en klikt daarna op de groene knop “Toevoegen”. 
Volgend scherm verschijnt: 

 

Bijlage 25: Ongewenste tolk toevoegen 

Deze tolk kan uw tolkaanvragen niet meer zien. Het CAB zal aan deze tolk niet meer vragen 
om voor u te tolken.  U kunt nog andere tolken aan dit lijstje toevoegen (op dezelfde manier). 

U kunt later van mening veranderen en de tolk Paula Pauwels toch weer vragen. Dan klikt u 
op “Als u deze tolk opnieuw wil gebruiken: hier klikken”.  

Dan krijgt u het bericht: “De tolk werd van uw lijst met ongewenste tolken verwijderd”. De tolk 
zal dus opnieuw uw tolkaanvragen ontvangen. 

1.7 Het scherm “afgelasten” 

Zoals ook in het laatste deel van hoofdstuk 1.4.5 uitgeschreven, kunt u een tolkaanvraag 
afgelasten via het detail van de aanvraag.  

Er is ook nog een andere manier om tolkaanvraag af te zeggen, vooral interessant wanneer 
u meerdere tolkaanvragen tegelijk wenst af te zeggen. Hiervoor moet u klikken op het 
scherm “afgelasten” (zie Bijlage 26Bijlage 26: Het scherm “Afgelasten”). 
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Bijlage 26: Het scherm “Afgelasten” 

U kan naast de tolkaanvraag die u wenst af te zeggen klikken op het onderlijnde woord 
“afgelasten”. Er zal een pop-up scherm openen dat u vraagt om de reden van afgelasting 
(zie Bijlage 27). 

 

Bijlage 27: Opdracht afgelasten 

Vul de reden in en klik op de groene knop “Opdracht afgelasten”.  

Wanneer u opdrachten voor meerdere data wenst af te zeggen, kunt u dit op dezelfde 
manier doen als hierboven uitgeschreven. Een voordeel: uw reden van afgelasting wordt 
bewaard, dus als u verschillende afgelastingen na elkaar doet, zal de reden die u heeft 
opgegeven bij de eerste afgelasting automatisch ook ingevuld zijn bij de eerstvolgende 
afgelasting. Indien u de tweede opdracht afgelast om een andere reden, kan u de reden 
gewoon overschrijven. 
 
Als u veel aanvragen hebt, dan kunt u een aanvraag snel zoeken door een bepaald woord, 
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naam, datum of cijfer in te tikken in de witte balkjes en dan op de groene knop “zoeken” 
(links) te klikken. 

 

1.8 Status “Ingediend”, “Goedgekeurd” en “Toegekend” 

Hieronder ziet u in Bijlage 28 het scherm van de dove gebruiker Jan Janssen.  

 

Bijlage 28: Status van de tolkaanvraag 

De onderste rode pijl toont “Ingediend”. Dat wil zeggen dat de aanvraag van Jan bij het CAB 
is aangekomen. Het CAB onderzoekt of de aanvraag volledig is (want misschien ontbreekt er 
iets zoals adres of datum, of misschien zijn de tolkuren niet in orde...). Als de aanvraag oké 
is, dan zet het CAB de aanvraag op “goedgekeurd”. Zie de bovenste rode pijl. Daarna wordt 
de tolkaanvraag automatisch verspreid bij alle tolken. De tolken kunnen dan alle 
“goedgekeurde” tolkaanvragen zien op de webapplicatie.  

Als een tolk een tolkopdracht wil uitvoeren, dan moet hij met een knop de tolkaanvraag bij 
het CAB “accepteren” (aanvaarden). Het is natuurlijk mogelijk dat meerdere tolken de 
opdracht willen doen. De webapplicatie berekent automatisch (ongeveer) de reisafstand 
tussen de woonplaats van de tolk en de tolkplaats.   
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Bv. de tolken Paula Pauwels en Karel Kaas willen allebei de opdracht voor Jan Janssen 
uitvoeren, maar Paula woont het dichtst bij de tolkplaats. In dit voorbeeld wordt de opdracht 
door het CAB “toegekend” aan Paula Pauwels.  

Als het CAB toekent, verschijnt het woord “toegekend” bij de tolkopdracht. Ook de naam van 
de tolk verschijnt bij de opdracht: zie de twee groene pijlen in Bijlage 28. 

1.9 Status “Afgelast door tolk”  

De tolk kan een tolkopdracht afgelasten (bv. wegens ziekte). Er zijn 4 mogelijkheden: 

 De afgelasting gebeurt tijdens de kantooruren en is niet dringend: in dat geval verschijnt 
snel in uw “Laatste Nieuws”: “Afgelast door tolk”. U ontvangt ook een e-mail van het CAB 
om u te verwittigen.  

 De afgelasting gebeurt tijdens de kantooruren en is dringend: u ontvangt een sms van 
het CAB. U ontvangt ook een e-mail van het CAB om u te verwittigen. Later verschijnt in 
uw “Laatste Nieuws”: “Afgelast door tolk”.   

 De afgelasting gebeurt in het weekend of ’s avonds en is niet dringend. In dat geval 
verschijnt in uw “Laatste Nieuws”: “Afgelast door tolk”. U ontvangt ook een e-mail van het 
CAB om u te verwittigen.  

 De afgelasting gebeurt in het weekend of ’s avonds en is dringend. U ontvangt een sms 
van het CAB. Later verschijnt in uw “Laatste Nieuws”: “Afgelast door tolk”.   

Als er nog tijd is, zal het CAB tijdens de eerstvolgende kantooruren de tolkaanvraag 
onmiddellijk weer op “goedgekeurd” plaatsen. Dan zien de andere tolken de opdracht 
opnieuw. Zij kunnen die opdracht dan misschien overnemen (tenzij de gebruiker alleen werkt 
met voorkeurtolken en geen andere tolken wil).   

1.10 Volmacht geven aan “tussenpersonen” voor tolkaanvragen 

1.10.1 Arbeidssituatie 

Er bestaan situaties waarbij andere personen tolken mogen/kunnen vragen voor u. Een 
voorbeeld: u hebt heel weinig tijd en u hebt op het werk een medewerker die uw 
tolkaanvragen voor u indient bij het CAB 

Die medewerker, collega of chef wordt dan een “tussenpersoon” voor u en het CAB. Wat is 
dat? U verwittigt het CAB en u geeft de namen van één of enkele personen die voor u de 
tolkaanvragen voor uw werk mogen indienen. Hiervoor moet u een ingevuld 
volmachtformulier aan het CAB bezorgen. U kan een blanco formulier per e-mail aanvragen 
bij het CAB. 

Het CAB geeft aan die personen dan een eigen aparte gebruikersnaam en wachtwoord. Het 
CAB zal uw privacy beschermen en aan die persoon alleen toelaten om uw tolkaanvragen in 
uw arbeidssituatie te zien in de webapplicatie. Uw “tussenpersoon” op het werk zal dan niet 
uw tolkaanvragen in uw leefsituatie (privé) of onderwijssituatie zien. De “tussenpersoon” zal 
ook niet zien wanneer je solliciteert bij een andere werkgever (S- uren).  

1.10.2 Privésituatie 

Er bestaan situaties waarbij andere personen tolken mogen/kunnen vragen voor u. Een 
voorbeeld: u bent administratief niet zo sterk en daarom u vraagt u aan een vriend om de 
aanvragen altijd voor u te doen. 

Hiervoor moet u een ingevuld volmachtformulier aan het CAB bezorgen. U kan een blanco 
formulier per e-mail aanvragen bij het CAB. 
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Het CAB geeft dan uw gebruikersnaam en wachtwoord door aan de persoon die voor u 
tolken zal aanvragen. Ook het e-mailadres van die persoon zal gebruikt worden voor alle 
vragen en meldingen over uw tolkaanvragen. U ontvangt dan zelf geen e-mails meer, maar 
kan wel zelf online uw tolkaanvragen nog steeds opvolgen. De persoon aan wie u op deze 
manier volmacht geeft, kan uw tolkaanvragen uit alle sectoren bekijken.  
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2. U heeft nog geen gebruikersnaam en wachtwoord 

U hebt een tolk nodig.  U surft rechtstreeks naar www.tolkaanvraag.be   

Er verschijnt een scherm zoals in  Bijlage 29. 

 Opgelet: als u de woorden op de bijlage (screenshot) hieronder niet duidelijk kan lezen, 
vergroot dan het beeld van deze tekst (op de balk helemaal bovenaan uw 
computerscherm - klik op het tabblad “beeld” - vergroot naar  200%).   

 

Bijlage 29: Tolkaanvraag zonder gebruikersnaam 

U klikt rechts op de woorden “Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord?”. U kunt al een 
tolkaanvraag maken en versturen. U komt terecht op pagina 1 van het tolkaanvraagformulier, 
nl. bij stap 1/4 (zie Bijlage 30). 

http://www.tolkaanvraag.be/
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Bijlage 30: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 1/4 

Hier vult u het tolkaanvraagformulier in. De balkjes met een rood sterretje moeten verplicht 
ingevuld worden. Anders kunt u niet verder met de aanvraag. Ook de vraag over het VAPH-
nummer moet beantwoord worden en er moet een telefoonnummer, gsm-nummer of fax-
nummer opgegeven worden. Als alles ingevuld is, klikt u op de groene knop “Volgende”. U 
komt terecht bij “stap 2/4” (zie Bijlage 31 en Bijlage 32).   
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Bijlage 31: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 2/4 – deel 1 

In het veld (vak): “Meer info over het onderwerp (alle tolken mogen deze info zien)” kunt u 
meer uitleg schrijven over het tolkonderwerp. 

Opgelet: alle tolken zien de informatie in dit veld. Misschien hebt u niet graag dat alle tolken 
alle informatie lezen? Misschien wilt u dat alleen de tolk - die echt zal tolken voor u - de 
vertrouwelijke informatie weet? Dan gebruikt u het veld: “Meer info over het onderwerp 
(privé: alleen de tolk die de opdracht uitvoert mag deze info zien)”. Zo zal alleen die tolk die 
de opdracht echt uitvoert, uw informatie zien. Dan wordt uw privacy beter beschermd.    

U kunt het veld “Meer info over het onderwerp (privé: alleen de tolk die de opdracht uitvoert 
mag deze info zien)” bijvoorbeeld gebruiken voor privé informatie bij tolkopdrachten die 
verbonden zijn met uw gezondheid (bv. bezoek hartspecialist,  psychiater, relatietherapeut, 
psycholoog, ziekenhuis,...) of gerecht (bv.  politie, rechtbank, advocaat, notaris,...).  

Wat betekent “onderwerp type”?    

 Medisch: vb. dokter, psychiater, ziekenhuis, hartspecialist,… 

 Juridisch: vb. advocaat, gerecht, notaris, politie,… 

 Sollicitatie: gesprek met werkgever om werk te zoeken/krijgen 

 Begrafenis: vb. kerkviering bij begrafenis, uitvaart, plechtigheid funerarium,… 

 Ander thema: elk onderwerp dat niet past bij de 4 thema’s hierboven. Vb. rondleiding met 
gids, congres, sociale begeleiding, culturele vorming of lezing, hobby lessen, gesprek 
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aankoop verwarmingsinstallatie, therapie, bezoek bank, gesprek verzekering, gesprek 
aannemer/architect, theorie sport,… 

 

Bijlage 32: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 2/4 – deel 2 

U vult in. Als uw tolkaanvraag uit meerdere tolkopdrachten bestaat (bv. de tolk moet op 3 
verschillende data komen tolken voor u), dan kunt u de groene knop “Nog een tijdstip 
toevoegen” gebruiken.   

Als alles op het blad ingevuld is, klikt u onderaan op de groene knop “Volgende”. U ziet nu 
“stap 3/4” (zie Bijlage 33). 
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Bijlage 33: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 3/4 

U vult verder in.   

Bij “Vaardigheden” kunt u meer info geven over uw wensen. Enkele voorbeelden: 

 Als u doof bent en u zult een lezing (toespraak) geven in VGT voor een horend publiek, 
dan  weet u dat de tolk meestal zal moeten “stemtolken”. Dat kunt u “vooral stemtolken 
uit VGT” aanvinken.  

 Als u weet dat een horende persoon een lezing komt geven voor een doof publiek, dan 
weet u dat de tolk vooral moet “vooral tolken naar VGT”. U vinkt dat aan. U kunt ook 
meerdere vaardigheden tegelijk aanvinken. 

Verder ziet u dat u voorkeurtolken kunt invullen Om een voorkeurtolk toe te voegen aan de 
tolkaanvraag, begint u de naam te typen van de tolk. Er zal een dropdown-menu verschijnen, 
waarin je de naam van de tolk moet aanklikken Dezelfde werkwijze geldt voor het invullen 
van de tolk waarmee je reeds hebt afgesproken. Vergeet niet om ook het bolletje aan te 
duiden voor de stelling die voor u van toepassing is (geen voorkeurtolk, reeds afgesproken of 
voorkeurtolken). 
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 Tip: de volgorde van uw voorkeurtolken is belangrijk. We geven een voorbeeld. Op lijn 1 
vult u in: tolk Karel. Op lijn 2 vult u in: tolk  Paula. Wat zien Karel en Paula? Karel ziet dat  
hij voorkeurtolk is. Paula ziet ook dat zij voorkeurtolk is. Maar Karel en Paula zien niet dat 
u het liefst Karel heeft. Het CAB weet wel dat u liefst Karel heeft. Als Karel en Paula 
allebei voor u willen tolken, zal CAB Karel kiezen (omdat u Karel liefst heeft). Wat zien de 
andere tolken? De andere tolken zien ook uw tolkaanvraag, maar zij zien niet dat Karel 
en Paula uw voorkeurtolken zijn. 

Als u alleen voorkeurtolken wilt, dan moet u het vierkantje “Raadpleeg enkel mijn 
voorkeurtolk(en)” aanklikken. Dan zal het CAB alleen uw voorkeurtolken contacteren. Als zij 
niet vrij zijn, zal het CAB niet meer verder zoeken bij andere tolken en u contacteren. 

 Tip: In sommige velden moet u namen van tolken invullen. Maar misschien weet u niet 
goed hoe u de naam van de tolk precies moet schrijven? Als u enkele letters intikt en 
even wacht… verschijnen er namen van tolken. U kunt de naam dan gemakkelijk  
aanklikken. Als u zich de naam van de tolk niet herinnert, maar u kent wel de gemeente 
waar de tolk woont, kunt u ook die gemeente intikken. Dan verschijnen de tolken in die 
gemeente. 

Onderaan kan u aanduiden of de tolk een tolkstudent (stagiair) mag meebrengen naar de 
tolkopdracht.  

Als u meer wilt weten over de betalingsvoorwaarden, dan klikt u op de onderlijnde woorden 
“klik hier om de gebruiksvoorwaarden te bekijken” onderaan de pagina. 

Tot slot klikt u op de knop “Aanvraag indienen” om uw tolkaanvraag te versturen naar het 
CAB. Er verschijnt een nieuw scherm met “stap 4/4” (zie Bijlage 34). 

 

Bijlage 34: Nieuwe tolkaanvraag indienen, stap 4/4 

Uw aanvraag werd goed verstuurd.  

Van zodra het CAB u een gebruikersnaam en wachtwoord bezorgt,  kunt u hoofdstuk 1 van 
deze handleiding gebruiken. 


