
AfstAnds
tolken

Optimale communicatie 
tussen dove en horende mensen

De Afstandstolkendienst 
vergemakkelijkt en verbetert 
de communicatie tussen dove 
en horende mensen. 

Via een beeldscherm en webcam 
wordt het gesprek tussen een 
horende en een dove vertaald van 
Vlaamse gebarentaal naar gesproken 
Nederlands en omgekeerd.

Dit kan als dove en horende persoon 
op verschillende plaatsen zijn ➊, 
maar ook als beiden zich op dezelfde 
plek bevinden ➋.

Prijs
Gratis 
Dankzij de steun van ESF, VDAB, VAPH, 
provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Fonds 
Beeckman (Koning Boudewijnstichting)

Inschrijven
Inschrijven doe je via het CAB, het Vlaams 
Communicatie Assistentiebureau voor Doven.  
Deze vzw coördineert van oudsher het live 
tolken, en sinds oktober 2012  ook tolken 
op afstand. 
Voor meer info zie http://www.cabvlaanderen.be/
afstandstolken/index.aspx

Contact
algemeen: afstandstolk@cabvlaanderen.be 
telefoon tijdens de kantooruren : 09/228 28 08
sMs tijdens de kantooruren : 0473/92 33 11
iD ooVoo : cabvlaanderen (op afspraak)
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voor wIe?

➋
Als dove 
en horende 
persoon 
zich op dezelfde 
plek bevinden ➋.

➊
Als dove 
en horende 
persoon 
op verschillende 
plaatsen zijn.

voordelen

Alle dove Vlaamse 
gebarentaalgebruikers

Alle werkgevers van dove 
werknemers

Openbare instanties, 
organisaties, bedrijven…

Dove ondernemers 
en zelfstandigen

Horende familieleden, 
vrienden

voor iedereen:

: :

: :

: :

: :

: :

Je schakelt het systeem in 
op het moment dat je het nodig 
vindt. Ook voor een gesprek 
van enkele minuten.

Het is minder tijdrovend 
dan communiceren met 
geschreven tekstberichten.

Beeldkwaliteit en geluid 
zijn optimaal.

Het bevordert de communicatie 
en relatie tussen horende en dove 
personen. Zowel op het werk, 
als privé.

Reserveren van een tolk 
is niet nodig (maar kan).

: :

: :

: :

: :

: :

wAnneer?
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