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AAN DE “TUSSENPERSONEN”  (PERSONEN DIE VOLMACHT KRIJGEN VAN DOVE 
GEBRUIKERS OM VOOR HEN TOLKEN AAN TE VRAGEN OP HET WERK)  
 
Vanaf nu verandert de werking van het CAB. De tolkaanvragen, het zoeken van tolken en 
het sturen van tolken worden quasi volledig georganiseerd via het WEB.  
 
U krijgt van het CAB een login en paswoord. Door de vernieuwing krijgt u meer mogelijkheden : 
- u kunt zien hoeveel tolkuren de dove werknemer nog over heeft 
- u kunt vlugger een tolkaanvraag maken 
- u kunt bekijken wat het CAB gedaan heeft met uw tolkaanvragen en welke tolken geboekt werden 

- u kunt oude tolkaanvragen bewaren, terugvinden of kopiëren. 

 

 
 
Basishandleiding voor de tussenpersonen die een login en paswoord hebben 
 
Als u van het CAB de brief met uw persoonlijke gebruikersnaam (login) en paswoord ontvangen heeft, kunt u 
rechtstreeks bij het CAB aanloggen via het nieuwe www.tolkaanvraag.be  
 
 
Inhoudstafel van de handleiding : 
1. Inloggen met uw naam (niet van de dove werknemer)/  controleren van uw eigen gegevens / overzicht 

scherm  met de verschillende rubrieken (tabbladen) en het scherm “Laatste nieuws”. 
2. Het scherm “Tolkaanvragen” / Het scherm bij klik op “Details”.  
3. Inloggen met de naam van de dove werknemer / overzicht scherm  met de verschillende rubrieken 

(tabbladen) en het scherm “Laatste nieuws”  / het scherm “Tolkuren”  

4. Hoe tolkaanvragen maken en versturen naar het CAB ?    
5. Vlotter en sneller tolkaanvragen naar het CAB sturen : kopiëren 
6. Het wijzigen van een bestaande tolkaanvraag 
7. Een tolkaanvraag afgelasten 

 
 
 
 
1. Inloggen met uw naam (niet van de dove werknemer)/  controleren van uw eigen 

gegevens / overzicht scherm  met de verschillende rubrieken (tabbladen) en het scherm 
“Laatste nieuws”. 
 

In de voorbeelden hieronder heet de fictieve tussenpersoon “Joost Jorissen”. Hij werkt in de 
firma “Joost & Zonen”.  Zijn gebruikersnaam (login) is “Joost Jorissen” en zijn paswoord 
“Joost”.  Zijn fictieve werknemers zijn “Mieke Mieters” en “Jan Janssen”.  
 
U ziet in bijlage 1 hieronder waar u uw gebruikersnaam en paswoord moet invullen.   
 
 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%).   
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Als u aangelogd bent, verschijnt een overzicht scherm  en het tabblad : “Laatste nieuws” 
staat open. U ziet dit hieronder in bijlage 2 : 
 

 
 
U kunt op dat scherm ook een keuze maken om andere schermen (tabbladen) te zien. Maar 
kijk eerst bovenaan rechts naar de pijl.  Daar staat uw naam. Daarnaast staat “Mijn 
gegevens”.  
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Klik op “Mijn gegevens” en controleer de persoonlijke informatie over u.  
Zie bijlage 3 hieronder : 

 

 
 
Als een gegeven fout is, verwittig het CAB met een gewone email via 
tolkaanvraag@cabvlaanderen.be  
 
Klik daarna terug op “Laatste Nieuws”.  U kunt nu verder kijken op dat scherm. Of u kunt 
naar andere schermen klikken  (door te klikken op “Tolkaanvragen” of “Aanmelden als” ). 
 
Als u even op het overzicht  “Laatste nieuws” blijft (zie opnieuw bijlage 2) ziet u onmiddellijk 
opdrachten van de werknemers : 

- die veranderd zijn  
- van de komende 14 dagen 

De info in “Laatste nieuws”  kan regelmatig vanzelf veranderen (bijvoorbeeld omdat u 
ondertussen extra aanvragen hebt verstuurd, of omdat het CAB de status van uw 
tolkaanvraag heeft gewijzigd). 
Wanneer u de situatie en aanvragen van één werknemer zorgvuldiger wilt bekijken, dan klikt 
u straks best op “Aanmelden als” om daar in te loggen met de naam van die werknemer. 
Maar wacht nu nog even. 
 
2. Het scherm “Tolkaanvragen” / Het scherm bij klik op “Details”.   
 
Als u op  “Tolkaanvragen”  klikt,dan ziet u een overzicht van al uw aanvragen namens uw 
verschillende werknemers. Zie bovenste pijl in bijlage 4 : 
 

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
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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 balkjes en dan op de groene knop “zoeken” (links) te 
klikken. 
U ziet verder dat er verschillende soorten tolkuren bestaan.  Voor u zijn hier alleen de A uren 
belangrijk.  
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) 

Onder de kolom “status” leest u wat er gebeurd is met uw aanvragen (onderste schuine pijl).  
U leest wat die statussen betekenen (pijl links - tussen andere pijlen). 
 
Als u meer wilt weten over een ingediende aanvraag, dan klikt u op de onderlijnde knop 
“Details” : zie lange horizontale pijl rechts naast de aanvraag.  
 
Dan verschijnt een nieuw scherm zie bijlage 5 A en 5 B : 
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In dit detailscherm ziet u rechts bovenaan weer handige groene knoppen (zie lange 
horizontale pijl) : 
- 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 – zie hfdst. 6).    
- Met de knop “Kopiëren” kunt u een oude aanvraag kopiëren om vlug een nieuwe 

aanvraag te maken met veel gelijkaardige gegevens (zie verder hoofdstuk 5). 
- Met de knop “Afdrukken” print u de aanvraag uit. 
- Met de knop “Detail afsluiten” keert u terug naar het vorige scherm. 
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N. b.  De aandachtige kijker zal bovenaan rechts (zie kleine verticale pijltje) ook zien dat hij 
nu eigenlijk toch al een inzicht krijgt zoals men aangelogd is met de naam van de werknemer 
zelf (Jan Janssen). Daarover meer in de  hoofdstukjes hieronder. 
 
3. Inloggen met de naam van de werknemer / overzicht scherm  met de verschillende 

rubrieken (tabbladen) en het scherm “Laatste nieuws”  / het scherm “Tolkuren”  
 

Hieronder ziet u in bijlage 6 het tabblad  “Aanmelden als… “. U vult de naam van de 
werknemer in en klikt op de groene knop “Aanmelden”. 
 
 Als u even twijfelt aan de precieze schrijfwijze van de naam van de werknemer, dan is dat geen probleem :  u tikt de 
 eerste letters in en wacht even… de naam van de werknemer verschijnt, en u kunt de naam aanklikken. 

 

 
 
Nu verschijnt een nieuw overzicht scherm, zie bijlage 7 hieronder.  In de hoek bovenaan ziet 
u nu inderdaad onder uw naam ook de naam van de werknemer ; zie de pijl.  
Centraal op het scherm hebt u misschien de indruk alsof u de naam van de werknemer nu 
nog een tweede keer dient in te vullen. Maar dit is niet nodig (zie streep). U kunt direct op 
“Laatste nieuws” of “Tolkaanvragen” of “Tolkuren” klikken.  
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Indien u nu op “Laatste nieuws” klikt, dan ziet  u bijlage 8 :  
 

 
 
Misschien denkt u dat u nu hetzelfde scherm ziet als op bijlage 2. Maar dat klopt niet.  
U ziet nu in “Laatste nieuws”  inderdaad opnieuw een overzicht van opdrachten :  

- die veranderd zijn  
- van de komende 14 dagen 
- waarvoor nog geen tolk gevonden is. 
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Maar nu ziet u alleen een overzicht van die ene werknemer wiens naam u hebt ingetikt. Nog 
eens samengevat :   

- als u alleen met uw eigen naam van tussenpersoon bent aangelogd, dan ziet u in 
“Laatste nieuws” een overzicht van al uw werknemers (waarvoor u tussenpersoon 
bent) 

- als u na het aanloggen met uw eigen naam daarna ook de naam van een bepaalde 
werknemer intikt (bij “aanmelden als…), dan ziet u in “Laatste nieuws” uitsluitend 
informatie van die bepaalde werknemer. 
 

 Tip voor de tussenpersoon  :   als u verantwoordelijk bent voor maar 1 of 2 werknemers, dan zal het vaak handiger zijn om 
na het inloggen met uw naam meteen daarna/daarin aan te melden met de naam van de werknemer. Dan heeft u direct 
zicht op zijn dossier, kunt u zien of er al tolken voor die werknemer  gevonden zijn, kunt u tolkaanvragen voor hem maken 
en kunt u de stand van het tolkuren verbruik van die werknemer zien. 

 
U merkt ook op dat u op het overzicht scherm van de werknemer bovenaan meer 
keuzemogelijkheden (tabbladen) heeft dan in het geval u met uw eigen naam had ingelogd. 
U kunt nu ook het tabblad “Tolkuren” aanklikken (zie pijl), zodat u de stand van de tolkuren 
van de werknemer kunt raadplegen.  
Zie hieronder de bijlage 9 : 
 

 
 
U ziet o.m. :  

- of er bijkomende tolkuren werden aangevraagd bij de overheid : naast het woord 
“extra”  

- hoeveel tolkuren in totaal al werden opgebruikt : naast het woord “Totaal”  
- hoeveel tolkuren de werknemer nog over heeft : naast de woorden “Rest tolkuren”   

 



 
9 

4. Hoe tolkaanvragen maken en versturen naar het CAB ?    
 
U maakt en verstuurt als tussenpersoon tolkaanvragen naar het CAB in naam van een 
bepaalde werknemer.  Hoe doet u dat ? Ofwel maakt u een geheel nieuwe aanvraag, maar 
dat is tijdrovend.  Ofwel gebruikt u een bestaande aanvraag, die u kopieert en lichtjes wijzigt 
(zie later hoofdstukje 5). Maar laat ons hier even aannemen dat u een geheel nieuwe 
aanvraag wil maken : 

 (Als u nog niet aangelogd bent :) u logt aan met uw eigen login en paswoord (zie 
opnieuw bijlagen 1 en 2 bij de start van deze handleiding).    

 U klikt daarna op het tabblad “Aanmelden als”. U ziet opnieuw het scherm van bijlage 6 
van de handleiding.  

 U vult de naam van de werknemer in en klikt op de groene knop “Aanmelden”.  U ziet nu 
opnieuw bijlage 8 van de handleiding : het overzicht scherm van de werknemer.  

 Nu klikt u op het tabblad “Tolkaanvragen”. U ziet de bijlage 10 en een 
overzicht van alle reeds bestaande aanvragen voor de werknemer : 
 

 
 
  
 
 
 Rechts ziet u nu de groene knop “Nieuwe aanvraag”  
(Als u voorheen al hebt geprobeerd om dit tabblad te bekijken zonder de naam van een werknemer in te tikken, dan stond die 
knop er niet.) 

 U klikt de knop aan en ziet nu het scherm op de bijlagen 11A en 11B. 
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 U ziet “stap 1/5”. Hier vult u een nieuwe tolkaanvraag in.  Items met een rood 
sterretje moeten verplicht ingevuld worden (zie bovenaan rode dubbelpijl). Anders kunt u niet 
verder met de aanvraag.  
Het balkje “Omschrijving voor toegekende tolk” is belangrijk.  Alleen de tolk (die door het 
CAB gevonden en toegekend is voor de opdracht) ziet de informatie in dat balkje. Aldus 
wordt de privacy van de werknemer beter beschermd.  
 
Wat betekent “Thema”  ?    
Medisch :  vb. dokter,  psychiater,  ziekenhuis, hartspecialist… 
Juridisch : vb. advokaat, gerecht, notaris, politie… 
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Sollicitatie :  gesprek met nieuwe werkgever om werk te zoeken/krijgen 
Begrafenis :   vb. kerkviering bij begraving, uitvaart, plechtigheid funerarium… 
Ander thema :  elk onderwerp dat niet past bij de 4 thema’s hierboven.  Enkele voorbeelden uit de werksituatie :  opleiding op 
de werkplek, gesprek met chef op het werk, bijwonen ondernemingsraad. Enkele voorbeelden uit de private sfeer : rondleiding 
met gids,  congres, sociale begeleiding, culturele vorming of lezing, hobby lessen, gesprek aankoop verwarmingsinstallatie, 
theorie sport, therapie, bezoek bank, gesprek verzekering, gesprek aannemer/architect, … 

 
In uw situatie zal dus altijd “ander thema” aangevinkt worden. 
 
Kijk verder naar de 2 onderste pijlen :  u klikt het bolletje “tolkuren VDAB arbeidsituaties” 
aan, en daaronder klikt u op “selecteer werkgever”.   Als het CAB de werkgever al kent, ziet 
u nu de naam van de werkgever staan. Die klikt u aan. 
  
Tenslotte klikt u onderaan op de groene knop “Volgende”. 

 Zo komt u op een nieuw scherm met : “Stap 2/5”. Zie bijlage 12 : 
 

 
 

 
 
U vult verder in.  Als uw tolkaanvraag uit meerdere data bestaat (bv. de tolk moet 2x komen)  
dan kunt u de groene knop “Nog een tijdstip toevoegen” gebruiken : zie de horizontale pijl.  
Heeft u zich in één van de data vergist, dan kunt via de groene knop “Verwijderen” de datum 
schrappen (zie verticale pijl). 

 Als u ook de plaatsgegevens van de opdracht op het blad ingevuld hebt, klikt u onderaan 
op de groene knop “Volgende”. U ziet op bijlage 13 een nieuw scherm met : “stap 3/5”.  
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U vinkt (verplicht) aan of u een tolk nodig hebt die de Vlaamse Gebarentaal moet kennen, of 
een tolk die alles moet opschrijven. Zie bovenste pijl.  
Eventueel kunt u een of enkele extra vaardigheden voor de tolk aanvinken  (zie pijl in het 
midden). 
 
Verder ziet u dat u voorkeurtolken kunt invullen (zie in het voorbeeld de namen van de 
voorkeurtolken Karel Kaas en Paula Pauwels). 
 

 Tip : de volgorde van uw voorkeurtolken is belangrijk.   We geven een voorbeeld.  Op lijn 1 vult u in : tolk Paula. Op lijn 2 
vult 

 u in : tolk  Karel. 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 Paula heeft. Het CAB weet wel dat u liefst Paula heeft.  Als Karel en Paula allebei voor u willen 
tolken, zal CAB Paula kiezen. 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. 
 
 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. 

 
 

 Als alles ingevuld is, klikt u opnieuw op de groene knop “Volgende”. U ziet op bijlage 14 
een nieuw scherm met : “stap 4/5”.  
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U schrijft eventueel iets in het veld van de Opmerkingen.  U vinkt zeker het vierkantje bij 
“Gebruiksvoorwaarden” aan (zie pijl).   
Als u meer wilt weten over die betalingsvoorwaarden, dan klikt u op de tekst “Klik hier om de gebruiksvoorwaarden te bekijken”. 
 

Tot slot klikt u op de groene knop “Aanvraag indienen” om uw tolkaanvraag te versturen naar 
het CAB.   
Als alles goed ingevuld en verstuurd werd naar het CAB, verschijnt een nieuw scherm 
bijlage 15 met “stap 5/5”.  
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Uw aanvraag is nu verstuurd naar het CAB. Als u wilt, kunt u klikken op de tekst “Navigeer 
naar het detail van de aanvraag” om uw aanvraag te herlezen. 
 
 Opgelet : als u inlogt 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 even opnieuw uw login en paswoord in te geven.  

 
 
5. Vlotter en sneller tolkaanvragen naar het CAB sturen : kopiëren 
 
Het is te tijdrovend voor u om iedere nieuwe aanvraag helemaal in te vullen. U kunt best 
bestaande aanvragen kopiëren en lichtjes wijzigen. Hoe doet u dat ?  
 

 U logt aan met uw naam. Daarna tikt u de naam van de werknemer in (zie terug 
hoofdstukje 3 bijlage 6). 

 U klikt de rubriek “Tolkaanvragen” aan : zie hieronder bijlage 16. Dan ziet 
u aanvragen die u al vroeger hebt ingediend.  
 
Laat ons veronderstellen dat u de aanvraag 980-001 vroeger hebt ingediend 
(evaluatiegesprek 03/01/2011). U wilt alle info van deze aanvraag behouden maar u wilt een 
datum schrappen en een andere datum toevoegen.  Hoe doet u dat dan ?  
 
Om die aanvraag te kopiëren  klikt u nu eerst op “Details” : zie pijl. 
 

 
 
U ziet dan hieronder bijlagen 17A en 17B. U klikt dan op de groene knop “Kopiëren” (zie pijl). 
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U ziet nu hieronder bijlagen 18A en 18B.  U merkt dat u terug in “Stap 1/5” van de 
oorspronkelijke  tolkaanvraag bent.  Via de groene knop “Volgende” (pijl onderaan) bladert u 
naar het deel van die aanvraag dat u wil veranderen.  
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In ons voorbeeld is dat “Stap 2/5” aangaande het “Tijdstip”. Daar stonden oorspronkelijk 2 
data, zie bijlage 19 hieronder met de pijl : 
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U schrapt nu de tolkopdracht van 03/01/2011 dankzij de groene knop “Verwijderen” en u 
voegt er een nieuwe tijdstip (17/01/2011) aan toe dankzij de groene knop “Nog een tijdstip 
toevoegen”. Zie het resultaat in bijlage 20 : 
 

 
 
U kunt met de procedure hierboven behalve de data uiteraard ook andere gegevens wijzigen 
bij het kopiëren van een aanvraag.  
 
6. Het wijzigen van een bestaande tolkaanvraag 
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 U logt aan met uw naam. Daarna tikt u de naam van de werknemer (zie terug hoofdstukje 
3 bijlage 6). 

 U klikt de rubriek “Tolkaanvragen” van de werknemer aan : zie hieronder bijlage 21. Dan 
ziet u aanvragen die u al vroeger hebt ingediend.  

 
Laat ons veronderstellen dat u de aanvraag 979-001 hebt ingediend (opleiding 
multifunctionele kopieermachine 31/12/2010), dat u de info van deze aanvraag wilt behouden 
maar het onderwerp wilt veranderen in “opleiding inpakmachine”.  Hoe doet u dat dan ? 
 
Om die aanvraag te wijzigen klikt u nu eerst op “Details” : zie pijl. 
 

 
 
U ziet dan hieronder bijlagen 22A en 22B : 
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U ziet de details van de oude aanvraag en klikt nu op de groene knop “Wijzigen” (zie pijl).   
 
U ziet nu hieronder de bijlagen 23A en 23B,  waar u “opleiding Multi functionele 
kopieermachine” verandert in opleiding inpakmachine”.   
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Als u dat gedaan hebt, kunt u onderaan de groene knop “Volgende” gebruiken (zie pijl) om 
verder te bladeren in de aanvraag tot u de gewijzigde tolkaanvraag kan verzenden via de 
knop “Wijzigingen indienen” (onderste pijl).   
Zie bijlage 24 hieronder. 
Opgelet :  u dient verplicht in stap 4/5  ook in het opmerkingenveld te beschrijven wat u hebt 
veranderd  !  Zie hieronder bovenste rode pijl. Ook de gebruiksvoorwaarden dienen opnieuw 
aangeklikt te worden. 
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Klaar is kees. Zie bijlage 25 : 
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Er bestaat wel een logische beperking bij het “Wijzigen” van uw tolkaanvraag.  Wanneer u 
probeert om een reeds bestaande tolkaanvraag te wijzigen, die al de status “Toegekend” 
heeft, dan kunt u die niet meer wijzigen, omdat het CAB hiervoor reeds een tolk gevonden 
heeft en de datum met de tolk afgesproken heeft. Als u die opdracht echt nog wilt wijzigen, 
dan moet u de opdracht afgelasten (zie verder hoofdstuk 7) en eventueel een nieuwe 
tolkaanvraag indienen. Hieronder in bijlage 26 een voorbeeld van wat er verschijnt als u zo’n 
al toegekende tolkopdracht toch nog wilde wijzigen (zie de pijlen) : 
 

 
 
 
7. Een tolkaanvraag afgelasten 
 

 U logt aan met uw naam. Daarna tikt u de naam van de werknemer in (zie terug 
hoofdstukje 3 bijlage 6). 

 U klikt de rubriek “Tolkaanvragen” van de werknemer aan : zie hieronder bijlage 27. Dan 
ziet u aanvragen die u al vroeger hebt ingediend.  

 
Laat ons veronderstellen dat u de aanvraag 978-002 hebt ingediend (Bezoek verkoper 
werkmateriaal) en dat u die aanvraag wilt annuleren. Hoe doet u dat dan ? 
 
Om die aanvraag te wijzigen klikt u nu eerst op “Details” : zie pijl. 
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U zie nu bijlage 28.  U klikt nu op het onderlijnde woord “Afgelasten” (zie pijl). 

 
 
 
 
Bijlage 29 verschijnt waar u in een wit veld de reden van de afgelasting invult (zie pijl). 
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Opgelet !  Een afgelasting is soms erg dringend (bv. de werknemer 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 ook naar de tolk (die de opdracht zal uitvoeren).  
Denk aan de privacy van uw werknemer :  de toegekende tolk leest ook uw reden van de 
afgelasting.    
 
 
U klikt op de groene knop “Afgelasten”. Opgelet :  u klikt op “Afgelasten” en niet op 
“Annuleren”  (annuleren betekent hier : de afgelasting ongedaan maken). 
 
 
U bevestigt nogmaals door te klikken op OK in het Windows Internet Explorer vakje, zie pijl in 
bijlage 30 :  
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U hebt dit goed afgewerkt en ziet dit naast de verticale pijl op bijlage 31.  U klikt nu op de 
groene knop “Detail afsluiten” (horizontale pijl) : 
 

 
 
 

----------------------------- 
 


