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Zo werkt een tolk

Misverstand #1
“De tolk is een 
hulpverlener.” – niet 
waar - De tolk is er om 
te vertalen wat wordt 
gezegd en mag zich niet 
bemoeien met de
 inhoud van het gesprek. 
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1. Inleiding Hoe vraag je een tolk aan en regel je tolkuren? Veel 
dove en slechthorende mensen weten niet precies 
hoe dit in zijn werk gaat. Terwijl het zo belangrijk is 
dat u weet wat een tolk voor u kan doen en hoe u 
ervoor kunt zorgen dat een tolkopdracht zo goed 
mogelijk verloopt. Want alleen als klant en tolk 
goed met elkaar samenwerken is tolken succesvol. 
Dit boekje is bedoeld als praktische handleiding bij 
het aanvragen van een tolk. Daarbij is het hele pro-
ces nauwkeurig stap voor stap beschreven. Van in-
formatie over wat een tolk precies doet, wanneer 
u recht heeft op tolkuren en hoe u dit kunt rege-
len, tot en met de evaluatie na een tolkopdracht. 
Zodat u precies weet hoe het werkt en wat u kunt 
verwachten. Behalve voor dove en slechthorende 
mensen is dit boekje ook nuttig voor mensen die 
een tolk voor iemand anders moeten regelen of 
voor wie meer wil weten over tolkmogelijkheden.   



Erkend?
Zo werkt een tolk
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2. De tolk Als u doof of slechthorend bent, is communice-
ren met horende mensen vaak lastig. Eenvoudige 
gesprekken lukken meestal nog wel, maar bij een 
sollicitatiegesprek of een consult bij de dokter ver-
loopt de communicatie vaak veel moeilijker. Tolken 
kunnen u helpen ook in die situaties beter te com-
municeren. Een tolk vertaalt gesproken Neder-
lands in gebaren of in geschreven tekst. De meeste 
tolken kunnen ook stemtolken. Wat de dove of 
slechthorende persoon gebaart of zegt, wordt dan 
omgezet in spreektaal.

Werken als erkende Tolk Gebarentaal kan alleen 
na het afronden van een vierjarige opleiding Tolk 
Gebarentaal. Daarna moet de tolk zich aanmelden 
bij de Stichting RTG (Register Tolken Gebarentaal). 
Alleen erkende tolken of tolken die in opleiding 
zijn, krijgen een vergoeding voor het tolken. Voor 
erkende tolken Gebarentaal geldt een beroepsco-
de, dat wil zeggen dat zij zich aan een aantal regels 
moeten houden als zij tolken. Houdt een tolk zich 
niet aan de regels, dan kunt u de tolk daarop aan-
spreken. U kunt de regels opvragen bij de Neder-
landse Beroepsvereniging voor Tolken Gebarentaal 
(NBTG), www.nbtg.nl. Voor niet-gediplomeerde 
tolken - bijvoorbeeld een familielid of vriend(in) 
die wel eens voor u tolkt - gelden deze regels niet. 

In principe worden alleen erkende tolken door 
de overheid vergoed. Om erkenning te behouden 
moeten tolken zich altijd blijven bijscholen. Door 
workshops of cursussen te volgen, blijven tolken 
op de hoogte van nieuwe gebaren en gebaren voor 
speciale situaties.
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Er zijn verschillende soorten tolken omdat er ver-
schillende groepen doven en slechthorenden zijn 
en niet elke tolk voor iedereen geschikt is. Naar 
doelgroep onderscheiden we mensen die vanaf 
hun geboorte doof zijn, mensen die langzaam doof 
zijn geworden (laatdoven), mensen die plotseling 
doof zijn geworden (plotsdoven), slechthorenden 
en doofblinden. Elk van deze doelgroepen vraagt 
om een eigen manier van tolken. We zetten de ver-
schillende vormen van tolken voor u op een rij. 

NGT
Een tolk NGT (Nederlandse Gebarentaal) vertaalt 
het gesproken Nederlands naar de Nederlandse 
Gebarentaal. Dit is vooral voor mensen die geba-
rentaal als moedertaal hebben. Ook kan de tolk 
de Nederlandse Gebarentaal vertalen naar het 
gesproken Nederlands, dat noemen we stemtolken. 
De tolk vraagt dan vooraf of iemand zelf zijn stem 
gebruikt of de tolk moet stemtolken.

NMG 

Een Tolk NmG (Nederlands ondersteund met Ge-
baren) vertaalt het gesproken Nederlands naar een 
combinatie van een duidelijk mondbeeld en onder-
steunende gebaren. De tolk houdt de gesproken 
Nederlandse zinnen letterlijk aan en spreekt de 
woorden heel duidelijk uit zodat je de spraak goed 
kunt afzien. Vooral voor slechthorenden en plots- 

of laatdoven die het Nederlands als moedertaal 
hebben, is dit een veelgevraagde vorm van tolken.  

Schrijftolk
Een schrijftolk zet gesproken Nederlands om in 
geschreven Nederlands met een speciaal Velotype-
toetsenbord. Dit toetsenbord is aangesloten op 
een laptop of op een groot scherm zodat u alles 
kunt meelezen. Net als Tolken NMG is schrijftolken 
een veelgevraagde vorm van tolken voor slechtho-
renden. Slechthorenden zijn meestal niet van jongs 
af bekend met gebarentaal en kennen vaak hele-
maal geen gebaren. Spraakafzien (liplezen) is dan de 
meest natuurlijke oplossing. 

Maar spraakafzien is lastig. Het kan weliswaar door 
oefening flink worden verbeterd maar het is niet 
altijd mogelijk om de mondbewegingen en mimiek 
van een gesprekspartner of spreker goed te vol-
gen. Bij een lezing bijvoorbeeld, waarbij de spreker 
te ver van u af staat. Juist in dit soort situaties is 
het voor slechthorenden vaak een uitkomst om 
een tekst te kunnen lezen. Ook voor blinden en 
slechtzienden die kunnen lezen via een brailleregel 
of met grote letters, kan een schrijftolk erg nuttig 
zijn. 

4-handengebaren
Met 4-handengebaren is het mogelijk met doof-
blinden te communiceren. Voor de gebaren wordt 
gebruik gemaakt van de Nederlandse Gebarentaal 
(NGT). Bij het gebaren houdt de doofblinde de 

2.1 Verschillende 
tolkvormen

Misverstand #2
“Als tolken teamtolken, 
krijg je twee tolken 
voor de prijs van één!” 
– niet waar - Bij de 
inzet van twee tolken, 
moeten ook twee 
tolken vergoed worden. 
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2.2 Teamtolken: twee tolken 
 kunnen meer dan één

Misverstand #2
“Als tolken teamtolken, 
krijg je twee tolken 
voor de prijs van één!” 
– niet waar - Bij de 
inzet van twee tolken, 
moeten ook twee 
tolken vergoed worden. 

Tolken werken in de meest uiteenlopende situaties. 
Bijvoorbeeld bij kerkdiensten, internationale con-
gressen, korte gesprekken of lange cursusdagen, 
lessituaties of vergaderingen. Maar een tolk is ook 

handen van de gespreks-
partner vast. Zo kan hij 
voelen wat er wordt ge-
baard. Voor gebaren waar-
bij het mondbeeld belang-
rijk is, gebruikt de Tolk 
4-handengebaren meestal 
een aangepast gebaar.

De Tolk 4-handengebaren 
vertaalt het gesproken Nederlands naar 4-handen-
gebaren of naar vingerspellen in de hand van een 
persoon. Soms gebruikt de tolk ook een andere 
methode die voor doofblinden te volgen is. De tolk 
kan 4-handengebaren ook vertalen naar gesproken 
Nederlands (stemtolken). De tolk vraagt altijd  
eerst vooraf of de klant zijn stem gebruikt of niet. 

Relaytolken
Een relaytolk is een tolk die de gebarentaal vertaalt 
naar een andere vorm van gebaren. De gebarentaal 
wordt begrijpelijk gemaakt voor dove mensen die 
geen Nederlandse Gebarentaal hebben geleerd of 
die een taalachterstand hebben.

inzetbaar bij telefoneren, bij de aankoop van een 
huis of een sollicitatiegesprek. Sommige opdrach-
ten zijn normaal belastend voor een tolk, andere 
erg zwaar. Is een opdracht te zwaar belastend voor 
een tolk, dan kan hij niet meer de gewenste kwa-
liteit leveren. In dit soort gevallen is het mogelijk 
twee (of soms meer) tolken in te schakelen om 
een optimale tolkkwaliteit te kunnen leveren.

Als twee of meer tolken aan het werk zijn, noemen 
we dat ‘teamtolken’. Bij  teamtolken is de ene tolk 
aan het tolken en de andere tolk helpt. Door de af-
wisseling blijven de tolken fit en hoeft de tolk min-
der vaak te onderbreken omdat hij iets niet goed 
heeft gehoord of gezien. Daarnaast vormt de col-
lega-tolk een tweede paar ogen en oren waardoor 
de kans op tolkfouten minimaal wordt. Ten slotte is 
het bij teamtolken mogelijk met minder pauzes te 
tolken omdat de tolken steeds wisselen. Zowel de 
dove als de horende personen hebben dan minder 
last van onderbrekingen door tolkpauzes.

Wanneer teamtolken? 
Teamtolken kunt u inzetten bij lange of zware op-
drachten zoals vergaderingen met meerdere dove 
deelnemers, (meerdaagse) cursussen of congres-
sen, universitaire lezingen of bij het tolken naar een 
andere taal (bijv. Engels). Voor lange opdrachten zijn 
overigens niet altijd teamtolken nodig. Soms kan de 
dag ook in tweeën worden gedeeld. ’s Ochtends en 
’s middags komen er dan twee verschillende tolken. 
U kunt altijd met de tolk overleggen wat het pret-
tigst is.
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Aanvraag extra uren voor 
teamtolken?
Of u extra uren moet aanvragen voor teamtolken 
is per situatie verschillend. U kunt teamtolken 
inzetten voor werk- of onderwijssituaties en bij 
privé-situaties.

Werk- of onderwijssituatie
U stuurt een brief naar uw UWV-kantoor waarin 
u uitlegt waarom u teamtolken wilt inzetten en 
hoeveel extra tolkuren u daarvoor nodig heeft. Na 
toekenning van de extra uren kunt u teamtolken 
voor de opdracht vragen. Op de website van de 
Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebaren-
taal (NBTG) www.nbtg.nl staan voorbeeldbrieven 
die u kunt gebruiken om de extra uren aan te 
vragen.

Privésituatie
In de volgende gevallen kunt u altijd teamtolken 
inzetten.

•	 De opdracht duurt langer dan twee uur.
•	 De opdracht is in een justitiële setting (bijv. po-

litie, rechtbank, advocaat).
•	 Bij de situatie wordt een andere taal gebruikt 

dan Nederlands, NGT of NmG.
•	 U heeft voldoende tolkuren om extra uren 

voor teamtolken uit te bekostigen.   

Als u onvoldoende tolkuren heeft of er geen 
sprake is van bovengenoemde gevallen, stuur dan 
een brief aan Menzis Zorgkantoor (adresgegevens 
vindt u achterin deze uitgave). In de brief legt u 
uit waarom u gebruik wil maken van teamtolken 
en hoeveel extra tolkuren u nodig heeft. Lees in 
hoofdstuk vijf meer over de aanvraag en vergoe-
ding van tolkuren!  
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3.1 Het aannemen van een 
 opdracht

Voordat een tolk een opdracht aanneemt moet de 
tolk eerst bij zichzelf nagaan of hij/zij goed in de 
gevraagde situatie kan tolken. Bijvoorbeeld of hij/zij 
voldoende deskundigheid en vaardigheden heeft 
om alles goed te vertalen. Maar ook of zijn of haar 
eigen maatschappelijke of ethische opvattingen niet 
in de weg staan bij het tolken. Als een tolk denkt 
dat hij/zij de opdracht niet goed kan uitvoeren, zal 
hij/zij de opdracht niet aannemen. Daarom is het 
heel belangrijk om de tolk vooraf voldoende infor-
matie te geven over de aanvraag. 

3. Tolkregels

“#%^&!”
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•	 De tolk moet de klant, indien nodig, informeren 
over de regels waaraan de tolk zich moet hou-
den.

•	 De tolk moet de zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid van de klant respecteren. Dat 
moet hij in zijn houding en gedrag naar de klant 
laten zien. Als een tolk moet werken voor een 
minderjarige, blijven de ouder(s) of verzorger(s) 
van de klant direct verantwoordelijk. 

•	 De tolk mag geen onderscheid maken tussen 
dove en horende klanten.

•	 De tolk moet een boodschap volledig en naar 
waarheid vertalen. Daarbij moet hij/zij zowel de 
inhoud als de bedoeling goed vertalen en bij het 
vertalen rekening houden met sociale en cultu-
rele verschillen.

•	 Als de tolk een boodschap niet goed kan verta-
len, moet hij/zij samen met de klant een oplos-
sing bedenken.

•	 De tolk en de klant kunnen een verschillende 
maatschappelijke of ethische opvatting hebben. 
De tolk mag de situatie hierdoor niet laten be-
invloeden. 

•	 Het kan voorkomen dat het tolken niet goed 
verloopt of het verschil in opvattingen te groot 

is. De tolk kan zich dan terugtrekken uit de 
tolksituatie.

•	 De tolk speelt tijdens de tolksituatie geen an-
dere rol dan tolk en kan dus niet de rol van 
adviseur of hulpverlener op zich nemen. 

•	 De tolk mag zich niet bemoeien met de inhoud 
van een gesprek.

•	 Tijdens een opdracht is de tolk verantwoorde-
lijk voor de communicatie, maar niet voor de 
gevolgen daarvan.

•	 De tolk moet ervoor zorgen dat zijn/haar eigen 
houding, gedrag en uiterlijk  zo min mogelijk af-
leidend zijn voor de klant.  

•	 De tolk zal tolkpauzes inlassen wanneer dit no-
dig is. Voor zover dat mogelijk is, zal de tolk dit 
van tevoren tegen de klant zeggen.

•	 Om goed werk te kunnen doen, moet de tolk 
altijd goed kunnen horen wat er wordt gezegd. 
Als mensen door elkaar heen praten of als er te 
onduidelijk of te zacht wordt gesproken, kan de 
tolk niet goed vertalen. De tolk moet dan ingrij-
pen en vragen of de sprekers duidelijker en om 
de beurt willen praten. 

• De tolk heeft een zwijgplicht. Alle informatie die 
bij een tolkopdracht hoort, is vertrouwelijk. Dit 
houdt in dat de tolk alles wat hij/zij tijdens de 
tolksituatie ziet of hoort, moet geheimhouden. 
Niets mag hij/zij aan anderen doorgeven of 
voor zichzelf gebruiken. Dit geldt ook voor de 
informatie waarmee de tolk zich voorbereidt. 

3.2 Relatie tolk - klant

3.3 Voorbereiden tolk op 
 tolksituatie

3.4 Zwijgplicht
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Niet alleen tolken moeten zich aan regels hou-
den en zich goed voorbereiden. Dit geldt ook 
voor u als tolkaanvrager. Hoe beter u zich op een 
tolksituatie voorbereidt, des te beter kan de tolk 
voor u vertalen. Daarnaast heeft u ook een aantal 
verplichtingen wanneer u een tolk aanvraagt. On-
derstaand een lijstje met dingen die u moet doen 
om ervoor te zorgen dat een opdracht zo goed 
mogelijk verloopt. 

• De tolk kan bij een opdracht informatie krijgen 
waaruit blijkt dat het welzijn van anderen in 
gevaar is of kan komen. In zo’n geval mag de 
tolk dit bij passende instanties melden.

3.5 Voorbereiding 
 tolkaanvrager op de 
 tolksituatie

Melden aanwezigheid tolk
Laat personen of instellingen van tevoren weten 
dat u een tolk meeneemt. Men kan zich dan voor-
bereiden en beter rekening houden met de situ-
atie.

Voorstellen tolk
Stel de tolk bij de situatie zelf altijd even voor. 
Vraag de tolk vervolgens even uit te leggen wat Kledingvoorschriften
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zijn rol en functie is. U kunt uiteraard ook zelf 
vertellen wat de bedoeling is en hoe het werkt. Dit 
voorkomt onduidelijkheden. 

Informatie voor de tolk
Geef de tolk van tevoren alle benodigde informatie 
om de opdracht goed uit te voeren. Waar en met 
wie heeft u een afspraak? Waar gaat het over? Wat 
is het adres? En waar spreekt u af (ingang, afdeling, 
verdieping)? Als de locatie of het tijdstip van de af-
spraak wordt veranderd, geef dit dan ook meteen 
door aan de tolk. Voor een tolk is het ook handig 
om te weten of hij zich aan kledingvoorschriften 
moet houden. Bij bepaalde geloofsovertuigingen 
wil men bijvoorbeeld graag dat vrouwen een rok 
dragen.

Gebaren
Bespreek vooraf met de tolk welke tolkmethode 
u het beste kan volgen: Nederlandse Gebarentaal 
(NGT) of Nederlands ondersteund met Gebaren 
(NmG). Laat daarbij weten of u oude of nieuwe 
gebaren beter begrijpt. Met de tolk kunt u vooraf 
een aantal gebaren doornemen voor specifieke 
onderwerpen

Apparatuur schrijftolk
Indien u een schrijftolk heeft gevraagd voor u te 
tolken, bedenk dan dat de apparatuur van de tolk 
aangesloten moet worden op elektriciteit. Is er een 
stopcontact of verlengsnoer in de ruimte aanwezig 
waar de tolk moet schrijftolken? Spreek van te 

voren af waar de tolk kan gaan zitten met laptop. 
Of waar eventueel een scherm en beamer moeten 
staan.

Pauze
Het kost een tolk veel energie om zich steeds te 
moeten concentreren op het vertalen. Ook het ge-
baren met de handen kost veel energie. Om goed 
te kunnen blijven presteren heeft hij/zij daarom af 
en toe een pauze nodig. Spreek samen af wanneer 
en hoe lang de tolk tussendoor pauze kan nemen. 

Tolkomgeving
U bent zelf verantwoordelijk voor een gunstige 
tolkomgeving. Hiermee kunt u de kwaliteit van de 
tolkvertaling bevorderen. Zorg er daarom voor dat 
de tolk op een plek zit waar u hem/haar goed kan 
zien. Of als u een schrijftolk heeft geregeld, een 
plek waarbij u goed 
de tekst van het 
scherm kunt lezen. 
Zorg er ook voor 
dat de tolk een plek 
krijgt dichtbij de 
spreker zodat hij/zij 
de spreker goed kan 
verstaan. Regel als 
het kan een goede 
stoel voor de tolk. 
Het is een kleine 
moeite maar voor 
de tolk van groot 
belang.  

Misverstand #3
“In groepsituaties kan een 
tolk alles horen en moet dus 
alles vertalen.” – niet waar 
- Als mensen door elkaar 
praten, kan ook de tolk 
niet alles goed volgen. De 
tolk kan dan niet álles wat 
gezegd wordt vertalen.
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Samenwerking
Het is belangrijk dat u en de tolk goed samen-
werken. De tolk moet zich houden aan een aantal 
regels. Maar u bepaalt samen met de tolk wat wel 
of niet kan. Als u de tolk niet goed kunt volgen of 
niet goed begrijpt, moet u dat op tijd aangeven. Als 
u niets zegt, kan de tolk zich ook niet aanpassen. 
Samen kunt u afstemmen op welke manier u het 
wel goed kunt volgen.

Zowel voor u als de tolk is het prettig als u na 
afloop bespreekt hoe het tolken is verlopen. Moge-
lijk had de tolk of u sommige dingen anders kunnen 
doen. Geef dat aan. Zo leert u allebei van de situ-
atie. Soms werkt het niet prettig met een tolk. Net 
zoals bij andere dove of slechthorende mensen 
moet u misschien wennen aan de mimiek, gebaren 
of manier van schrijftolken van de tolk. Bedenk dat 
niet alle tolken hetzelfde zijn. U kunt een volgende 
keer altijd een andere tolk aanvragen. 

Ondertekenen opdrachtformulier
U bent na afloop van de opdracht verplicht om het 
opdrachtformulier van de tolk te ondertekenen. 
Dit is een formulier dat dient als bewijs dat de 
tolk voor u getolkt heeft en wat hij/zij nodig heeft 
om de vergoeding te ontvangen. Controleer of alle 
ingevulde gegevens juist zijn. Als alles klopt, onder-
tekent u het formulier. 

Als u met de tolk op een bepaalde tijd heeft af-
gesproken en u bent een half uur te laat zonder 
de tolk te berichten, dan mag de tolk weggaan. 
Ook in dit geval bent u als klant verplicht om het 
opdrachtformulier te ondertekenen. De tolk zal 
u het formulier ter ondertekening toezenden en 
u vragen dit uiterlijk een week na toezending aan 
hem/haar terug te sturen. 

Let op: deze regel gaat per 1 januari 2008 waarschijn-
lijk veranderen. Houdt u de informatie van Tolknet 
daarom in de gaten.

Misverstand #4
“Horende personen kunnen bepalen wat 
de tolk vertaalt.” – niet waar – Een tolk 
vertaalt alles wat wordt gezegd. Ook zinnen 
zoals “…dit hoef je niet te vertalen”.

Misverstand #3
“In groepsituaties kan een 
tolk alles horen en moet dus 
alles vertalen.” – niet waar 
- Als mensen door elkaar 
praten, kan ook de tolk 
niet alles goed volgen. De 
tolk kan dan niet álles wat 
gezegd wordt vertalen.



Zo werkt een tolk

14 Jaaaaa, touperen is weer hélemaal in de mode ...



15

www.tolknet.org

Mensen die doof of slechthorend zijn, hebben recht op een tolk. De overheid heeft daarvoor een speciale 
regeling, de zogenaamde communicatievoorzieningen voor doven en slechthorenden. Soms worden hiervoor 
ook de termen tolkuren of tolkvoorziening gebruikt. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Met een tolkvoorziening 
hoeft u dus niet te betalen voor het inzetten van een tolk. Omdat er verschillende situaties zijn waarbij u een 
tolk nodig kunt hebben, zijn er verschillende soorten tolkuren. Zo kunt u tolkuren aanvragen voor werksi-
tuaties, onderwijssituaties of privé-situaties. In dit hoofdstuk leest u wanneer en hoe u de verschillende tolk-
uren kunt aanvragen. 
 

4.1 Een tolk voor het werk

Vindt u het moeilijk om een vergadering op uw 
werk te volgen? Of hindert het u dat u (belang-
rijke) gesprekken niet helemaal volgt? U kunt voor 
verschillende situaties op uw werk een tolk aan-
vragen. 

Een keuze uit de mogelijkheden: 
• een werkoverleg; 
• een personeelsbijeenkomst;
• een congres;
• een functioneringsgesprek;
• een personeelsuitje;
• een cursus. 

Aantal tolkuren voor werksituaties
De tolkvoorziening voor werksituaties geeft recht 
op maximaal 15% van het totaal aantal uren dat u 
volgens uw contract werkt. Als u fulltime (veertig 

4. Wanneer tolkvergoeding?

uur per week) werkt, heeft u recht op 15% 
maal veertig uur = zes tolkuren per week. 
Werkt u parttime (bijv. vierentwintig uur per 
week) dan heeft u recht op 15% maal vieren-
twintig uur = 3,6 tolkuren per week. Als u niet 
genoeg heeft aan die uren, kunt u bij het UWV 
een verzoek indienen om extra uren te krijgen.

Aanvragen tolkuren voor 
werksituaties 
De tolkvoorziening voor werksituaties kunt 
u aanvragen bij het UWV-kantoor bij u in de 
buurt. Tolknet kan u de formulieren toesturen 
die u nodig heeft. Als u dat wilt, helpen wij u 
graag bij het aanvragen van tolkuren. Ook is 
het mogelijk de formulieren te downloaden 
van de website van Tolknet. Houd er rekening 
mee dat het enkele weken kan duren voordat 
de tolkvoorziening is geregeld. 
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U kunt ook een tolk aanvragen voor verschillende 
onderwijssituaties. Denk daarbij aan:

• lessen;
• groepswerk;
• praktijkonderwijs;
• een excursie;
• een tentamen;
• een mondelinge overhoring;
• een stage.    
 

Aantal tolkuren bij 
onderwijssituaties
De onderwijssituatie is bepalend voor het aantal 
uren dat je een tolk kunt krijgen. In principe geeft 
de tolkvoorziening voor onderwijssituaties recht 
op een volledige vergoeding van het aantal onder-
wijsuren. 

Aanvragen tolkuren voor 
onderwijssituaties
U kunt de tolkvoorziening voor onderwijssituaties 
aanvragen bij het UWV bij u in de buurt. Zoals al 
eerder vermeld kunt u het formulier ook down-
loaden van de Tolknet-website. Vraag de uren ruim 
voor het begin van het schooljaar of de cursus aan. 
Het regelen kan namelijk nog enkele weken duren! 
Ook de school zelf moet een deel van het aan-
vraagformulier invullen.

4.2 Een tolk voor het
 onderwijs

Jaarlijks verlengen tolkuren 
onderwijs
De tolkvoorziening voor onderwijssituaties moet 
elk school- of cursusjaar opnieuw worden aange-
vraagd. De uren worden niet automatisch verlengd 
voor het volgende schooljaar.

- Verzorging - 
“En dan gaan we nu de 

pannenkoek voorzichtig 
omdraaien...”
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4.3 Een tolk voor privé- 
situaties

Er zijn verschillende privé-situaties waarvoor u 
een tolk kunt aanvragen. Veel mensen zetten een 
tolk in bij een doktersbezoek, een bezoek aan de 
tandarts, een gesprek bij de notaris, een begrafenis 
of bijvoorbeeld een gesprek bij de bank of met een 
belastingadviseur. Maar ook bij minder officiële ge-
beurtenissen heeft u recht op een tolk. 

Een keuze uit de mogelijkheden:
• een museumbezoek;    
•   een computercursus;
• bijeenkomst vereniging;    
•   een kookworkshop
• een ouderavond op de school van uw kind;
•  een verjaardag; 

• een gesprek met de makelaar; 
•   een paspoort aanvragen;
• een bezoek aan de sportvereniging; 
•   een bezoek aan de opticien.
 

Aantal tolkuren bij privé-situaties 
Als u doof of slechthorend bent, heeft u recht 
op 30 tolkuren per jaar voor privé-situaties. Als u 
doof en blind bent, heeft u recht op 168 tolkuren 
per jaar. Deze uren kunnen maar één keer per jaar 
worden aangevraagd.  
 

Uren opsparen
Uren opsparen en meenemen naar het volgende 
jaar is niet mogelijk. Als u aan 30 uur niet genoeg 
heeft, kunt u extra uren aanvragen bij het Zorgkan-
toor. U kunt het Zorgkantoor dan een brief sturen 
met de reden waarom u meer uren nodig heeft en 
hoeveel uur u denkt extra nodig te hebben. 
 

Aanvragen tolkuren voor privé-
situaties
De tolkvoorziening voor privé-situaties hoeft u 
maar één keer aan te vragen bij het Zorgkantoor. 
In principe blijft deze aanvraag uw hele leven gel-
dig. Vergeet niet bij verhuizingen tijdig uw nieuwe 
adres door te geven!

Om een tolkvoorziening voor privé-situaties aan te 
vragen heeft u een verklaring nodig waaruit blijkt 
dat u een tolk nodig heeft. Dat kan met één van de 
volgende verklaringen:
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Heeft u nog geen tolkuren aangevraagd, maar drin-
gend een tolk nodig? Dan kunt u toch al een tolk 
aanvragen en ervoor kiezen de kosten zelf te beta-

4.4 (Nog) geen tolkuren, 
 toch een tolk nodig

• Een verklaring van de huisarts of van de 
 KNO-arts.
• Een verklaring dat u dovenonderwijs volgt of 

heeft gevolgd. 
• Een verklaring dat u al tolkuren heeft voor uw 

werk of in het onderwijs. 
• Een verklaring dat u al eerder een vergoeding 

heeft ontvangen voor tolkuren.

De tolkvoorziening voor privé-situaties kunt u aan-
vragen bij :
 
Menzis Zorgkantoor Arnhem 
Team doventolken T:  053 - 485 3545
Postbus 477 F:    053 - 485 3549
7500 AL  ENSCHEDE TT:  053 - 485 3489

E: doventolken@menzis.nl
www.menziszorgkantoren.nl

U ontvangt van het Zorgkantoor een aanvraagfor-
mulier dat u ingevuld retour moet sturen. Het aan-
vraagformulier is ook te downloaden van de web-
site van Tolknet. Tolknet kan u ook het formulier 
toesturen of u helpen bij het invullen en opsturen 
van het formulier.

len. Dit is overigens ook mogelijk als u geen recht 
heeft op tolkuren. In dat geval zijn de kosten voor 
de bemiddeling en de kosten voor de tolk altijd  
voor uw rekening. Heeft u echter wel recht op tolk- 
uren en u vraagt deze bij het regelen van een tolk 
meteen aan, dan is de kans groot dat alle kosten 
achteraf alsnog worden vergoed.

Geen recht op tolkuren
Organisaties of horende personen hebben geen 
recht op tolkuren. De tolkvoorziening geldt alleen 
voor dove of slechthorende mensen. Tolkuren en 
bemiddelingskosten voor mensen of organisaties 
die geen recht hebben op tolkuren worden in 
rekening gebracht. Wie zelf een tolk regelt, betaalt 
uiteraard geen bemiddelingskosten. Bedenk echter 
dat een goede combinatie van tolk, klant en situatie 
belangrijk is. Niet alle tolken zijn even ervaren in 
alle situaties. Let er dan ook goed op dat de tolk 
die u inzet ook echt bij uw situatie past.

Tarieven tolken
De tolk rekent een vast bedrag per uur. U betaalt 
dus het aantal uren dat de tolk voor u tolkt. Houd 
er rekening mee dat een tolk altijd minimaal 30 mi-
nuten tolktijd in rekening brengt. Daarnaast brengt 
tolk ook de reiskosten in rekening. Op de website 
van Tolknet kunt u een actueel overzicht vinden 
met een richtlijn van de tarieven. 
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5. Tolk regelen

In dit hoofdstuk leest u hoe u een tolk kunt rege-
len. Bedenk wel dat u eerst tolkuren moet aanvra-
gen om de tolk vergoed te krijgen! In hoofdstuk 
vier bespraken we al hoe dit in zijn werk gaat.

 

Er zijn verschillende manieren waarop u de tolk 
kunt regelen. Mogelijk kent u zelf een tolk. Of weet 
u via iemand anders welke tolk u kunt benaderen. 
U kunt de tolk dan zelf rechtstreeks vragen om 
voor u te komen tolken. Veel tolken zijn te berei-
ken via e-mail en vaak ook via sms. 

Tolkmatch
Kent u geen tolken, dan kunt u deze zoeken via 
het programma Tolkmatch van Tolknet op Internet: 
http://tolknet.org. In dit programma kunt u kijken 
welke tolken beschikbaar zijn en daaruit een tolk 
kiezen. U kunt ook  zoeken op naam van een tolk 
en vragen of deze beschikbaar is. In dat geval moet 
u zich eerst  inschrijven bij Tolknet. Dit is kosteloos. 
Bij inschrijving ontvangt u een gebruikersnaam en 
wachtwoord waarmee u gebruik kunt maken van 
dit programma. 

Stichting RTG
U kunt ook een tolk zoeken door te kijken op de 
website van Stichting RTG (Register Tolken Geba-
rentaal) – www.stichtingrtg.nl. In het register staan 
alle gediplomeerde tolken. Bij sommige tolken 
vindt u ook aanvullende informatie over hun er-
varing in verschillende tolksituaties. De een is ge-
specialiseerd in tolken op het werk, de ander tolkt 
juist veel in medische situaties.

Hoe kies je een goede tolk? Als u nog geen erva-
ring hebt met tolken is dit niet eenvoudig. U kunt 
in uw omgeving vragen of iemand een goede tolk 
kan aanraden, maar vaak  is het  een kwestie van 
zelf uitproberen. U zult merken dat het met de 
ene tolk beter klikt dat met de andere. Als u een 
tolk minder prettig vindt tolken, dan bent u niet 
verplicht om dezelfde tolk weer te vragen. Be-
denk voor u een andere tolk vraagt echter wel 
dat tolken altijd een kwestie van samenwerking is. 
Bij iedere tolk is het belangrijk goede afspraken te 
maken en eerlijk samen te bespreken wat mogelijk 
niet goed gaat. Hoe beter de samenwerking met de 
tolk hoe beter ook zijn/haar kwaliteit van tolken. 

5.1 Zelf een tolk regelen

5.2 Een tolk kiezen

Misverstand #5
“Alle doven op de wereld spreken dezelfde 
taal.” – niet waar - Gebarentaal is niet 
internationaal. In het buitenland wordt 
dus met andere gebaren gesproken dan in 
Nederland.
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5.3 Verschillende situaties, 
 verschillende tolken

Het kan voorkomen dat u voor verschillende situ-
aties verschillende tolken wilt inzetten. Misschien 
wilt u voor een afspraak in het ziekenhuis liever 
een andere tolk dan voor uw werk. Uw wens om 
bij verschillende situaties verschillende tolken in te 
zetten, kan te maken hebben met de situatie maar 
ook met de kennis en ervaring van de tolk. De ene 
tolk heeft bijvoorbeeld veel ervaring in het onder-
wijs, de andere juist in de gezondheidszorg. Moge-
lijk wilt u juist liever steeds dezelfde tolk vragen. 
U bent gewend aan elkaar en aan elkaars manier 
van gebaren of aan de manier van schrijftolken. U 
bepaalt wat u prettig vindt.

Een tolk kiezen

Tolknet wordt door de overheid betaald om voor 
dove, slechthorende en doofblinde mensen te be-
middelen bij het aanvragen van Tolken Gebarentaal 
en schrijftolken. Het aanvragen van een tolk kost u 
daarom niets. Alleen voor mensen of organisaties 
zonder recht op tolkuren worden kosten voor 
bemiddeling in rekening gebracht. Iedereen kan in 
principe een tolk aanvragen bij Tolknet. 

Voor het aanvragen van een tolk via Tolknet kun-
nen verschillende redenen zijn. U vindt het mis-
schien lastig om zelf een tolk te regelen of u weet 
niet hoe u de juiste tolk moet kiezen. Of uw vaste 

5.4 Tolk aanvragen via 
 Tolknet



Vraag een tolk altijd op tijd aan. Of u de tolk nu 
zelf regelt, via iemand anders of via Tolknet, regel 
meteen een tolk zodra u weet dat u binnenkort of 
over een tijdje een tolk nodig heeft. Tolken hebben 
meestal erg volle agenda’s. Hoe eerder u dus een 
tolk aanvraagt, hoe groter de kans dat het lukt! 

Ook als u een maand van tevoren een tolk aan-
vraagt, kan het toch nog voorkomen dat het uit-
eindelijk niet lukt een afspraak te regelen. Mogelijk 
is de dag of het tijdstip niet gunstig of hebben veel 
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tolk is verhinderd en u kent verder niemand an-
ders die voor u kan tolken. Een andere mogelijk-
heid is dat uw tolk ziek is geworden en u op korte 
termijn geen andere tolk kunt vinden.

Sommige mensen nemen liever het zekere voor 
het onzekere en zoeken niet alleen zelf  een tolk 
maar vragen ook een tolk aan bij Tolknet. Dit is 
natuurlijk geen probleem. Geef dan wel direct aan 
Tolknet door als u zelf een tolk heeft gevonden. 
Daarmee voorkomt u dat er bij een tolkopdracht 
ineens twee tolken zijn. Dat betekent niet alleen 
dat u dan moet kiezen tussen de twee tolken, maar 
ook dat u twee keer tolkuren moet aftekenen! 

Inschrijven bij Tolknet is gratis en kan op verschil-
lende manieren: via internet op www.tolknet.org 
of per post, e-mail, fax of (tekst)telefoon. Inschrij-
ven gaat gemakkelijk en snel. Wanneer Tolknet uw 
inschrijving ontvangt, staat u meestal dezelfde dag 
nog als klant ingeschreven. Na uw inschrijving  kunt 
u bij Tolknet een tolk aanvragen of zelf een tolk 
zoeken via Tolkmatch op internet.

Tolknet
Postbus 936, 3800 AX  Amersfoort

T:  0346 - 332 332  
TT:  0346 - 332 333  
F:  0800 - 865 56 38 
E:  info@tolknet.org

Let op! Zorg ervoor dat u uw tolkuren al heeft ge-
regeld als u zich inschrijft. Heeft u onverwachts een 
tolk nodig dan hoeft u daar niet meer naar om te 
kijken. Tolknet kan u eventueel helpen bij het aan-
vragen hiervan. In hoofdstuk vier kunt u lezen hoe 
u voor welke situaties tolkuren kunt aanvragen.

Om u in te kunnen schrijven bij Tolknet zijn de vol-
gende gegevens nodig:
• Volledige naam en geboortedatum. 
• Een postadres.
• Burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer).
• Uw voorkeur voor tolkmethode (NGT, NmG, 

schrijftolk, 4-handengebaren, duidelijk mond-
beeld, vingerspellen).

• Kopie van de bevestiging dat u tolkuren heeft 
gekregen voor privé-, werk- of onderwijssitua-
ties. 5.5 Inschrijven bij Tolknet

5.6 Op tijd een tolk 
 aanvragen
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5.7 Informatie voor de tolktolken al afspraken gemaakt. Probeer dan of u de 
afspraak kunt verzetten naar een andere dag of 
tijdstip. Vaak is er dan wel een tolk beschikbaar.  
Hoe eerder u begint met regelen, hoe meer moge-
lijkheden er zijn.

Heeft u plotseling een tolk nodig? Probeer dan 
toch een tolk aan te vragen. De kans dat u er 
een vindt, is misschien iets minder groot, maar 
onmogelijk is het zeker niet. Misschien heeft een 
tolk toevallig op het door u gewenste tijdstip een 
plaatsje vrij of is bij een andere tolk een klant ziek 
geworden. Het is dus altijd de moeite van het pro-
beren waard! 

Voor de tolk is het belangrijk om vooraf zoveel 
mogelijk informatie van u te krijgen. De tolk kan 
zich dan beter voorbereiden op de situatie waar-
voor getolkt moet worden. Als u iemand vraagt 
om voor u te tolken, geef dan alvast informatie 
over de punten uit het onderstaande lijstje.

1. Datum
Wanneer wilt u dat de tolk voor u komt tolken?

2. Tijdstip
Hoe laat begint de afspraak en hoe laat is het afge-
lopen? Bestaat de kans dat de afspraak uitloopt?

3. Situatie
Vertel wat u gaat doen, met wie of waar u een af-
spraak heeft en waar het over gaat. 

4. Locatie
Naam gebouw of instelling.
Straatnaam en huisnummer.
Postcode en woonplaats.

Geef het adres zo duidelijk mogelijk aan, ook de 
postcode. En vergeet niet het huisnummer. Dit 
scheelt onnodig zoeken voor de tolk. Heeft u bij-
voorbeeld een afspraak in het ziekenhuis of een 
ander groot gebouw, wees dan zo precies mogelijk. 
Geef aan op welke afdeling u moet zijn en bij welke 

Gaatje
zoeken
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dokter. Als de tolk u niet kan vinden of u bent ver-
geten de ontmoetingsplek af te spreken, weet de 
tolk in ieder geval waar hij naartoe moet.

5. Ontmoetingsplek
Waar wilt u met de tolk afspreken? Spreekt u bui-
ten af bij de ingang, bij de receptie of bij de ruimte 
waar u de afspraak heeft. De ontmoetingsplek is 
héél belangrijk om af te spreken! Het gebeurt vaak 
dat een klant en een tolk tegelijkertijd aanwezig 
zijn, maar elkaar niet kunnen vinden.

6. Aantal mensen
Hoeveel mensen zijn ongeveer aanwezig? Bent u 
de enige dove of slechthorende persoon of zullen 
er meer dove of slechthorende mensen aanwezig 
zijn? En hoeveel horenden zijn er?

7. Tolkmethode
Wilt u dat de tolk NGT of NmG gebruikt? Of wilt 
u een schrijftolk of een tolk 4-handen gebaren?

8. Stemtolken
Moet de tolk zijn of haar stem gebruiken om u te 
vertalen?

9. Contactpersoon
Met wie kan de tolk contact opnemen als de tolk 
extra informatie nodig heeft voor de opdracht? Of 
als de tolk onderweg vertraging oploopt. Heeft u 
zelf een sms-nummer of kan de tolk iemand anders 

bellen? Geef de tolk de naam en het telefoonnum-
mer van de contactpersoon.

10. Tolkuren
Van welke tolkuren wilt u voor deze situatie ge-
bruik maken? Leefuren, werkuren of onderwijs-
uren? Aan de hand van het soort uren, weet de 
tolk waar de rekening naar toegestuurd moet 
worden.

11. Student ja/nee
Als u een tolk via Tolknet aanvraagt, kunt u aange-
ven of een studenttolk is toegestaan of niet. Stu-
denttolken moeten een hoop leren en hebben nog 
weinig ervaring. Maar als u denkt dat de situatie 
geschikt is, kunt u een student een kans bieden om 
ervaring op te doen. Vindt u het in geen enkel geval 
prettig als er een student komt, dan is het verstan-
dig dit ook aan te geven!

Misverstand #6
“Stemtolken betekent dat de dove 
of slechthorende zelf zijn stem 
moet gebruiken.” – niet waar – Bij 
stemtolken gebruikt een tolk zijn 
of haar stem om de Nederlandse 
Gebarentaal te vertalen naar het 
gesproken Nederlands.
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6. Geen tolk meer nodig, 
 wat nu?
Het kan natuurlijk voorkomen dat u een afspraak 
met een tolk heeft gemaakt via Tolknet of recht-
streeks met de tolk maar dat de afspraak niet 
doorgaat. Om de tolk niet voor niks te laten ko-
men, moet u de tolk op tijd laten weten dat de 
afspraak niet doorgaat. Hoe ver van te voren moet 
u annuleren en wat gebeurt er als u de tolk te laat 
annuleert? U leest het in de volgende paragrafen.

Zoals er verschillende manieren zijn om een tolk 
aan te vragen, zo zijn er ook verschillende manie-
ren om een tolk te annuleren. We zetten de moge-
lijkheden voor u op een rij.

Zelf een tolk geregeld
Als u zelf een afspraak heeft gemaakt met de tolk 
dan heeft u al de gegevens van de tolk. U kunt de 
tolk via een brief, e-mail of sms laten weten dat de 
afspraak niet meer doorgaat. Weet u pas heel kort 
van tevoren dat de tolk niet meer nodig is dan is 
een brief of e-mail soms niet meer op tijd. Probeer 
de tolk dan te sms-en of vraag iemand om de tolk 
te bellen.  

6.1 Een tolk annuleren

Een tolk via Tolknet
Als u via Tolknet een tolk heeft aangevraagd, kun-
nen zich twee situaties voordoen:

• U heeft al een bevestiging ontvangen dat Tolk-
net een tolk heeft gevonden.   

 Als Tolknet al een tolk voor u heeft bemiddeld, 
moet u zelf de tolk annuleren. Op de bevesti-
ging die u van Tolknet heeft gekregen, staan de 
gegevens van de tolk: naam, e-mail en telefoon-
nummer. 

• U heeft nog geen bevestiging ontvangen dat 
Tolknet een tolk heeft gevonden. 

 Als u nog geen bevestiging van Tolknet heeft 
ontvangen, kunt u er vanuit gaan dat er nog 
géén tolk is gevonden. In dit geval moet u de 
aanvraag bij Tolknet annuleren zodat Tolknet 
niet verder zoekt naar een tolk.

Probeer de tolk altijd meteen te annuleren zodra 
u weet dat een afspraak niet doorgaat. Volgens de 

6.2 Annuleringstermijn
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6.3 Te laat annuleren 

regels van de NBTG (Nederlandse Beroepsvereni-
ging Tolken Gebarentaal) moet de tolk tenminste 
achtenveertig uur (tijdens werkdagen) van tevoren 
worden geannuleerd. Het weekend wordt niet als 
werkdag gezien dus deze dagen tellen niet mee in 
de annuleringstermijn. 

De termijn van achtenveertig uur is zo bepaald 
dat de tolk nog een mogelijkheid heeft om een 
vervangende opdracht te zoeken. Geen opdracht 
betekent namelijk geen inkomen. 

Voorbeeld 1: de opdracht is op dinsdag om 10.00 
uur. De tolk moet uiterlijk vrijdagochtend om 10.00 
geannuleerd worden. Omdat zaterdag en zondag 
niet als werkdagen meetellen, moet de tolk vóór 
het weekend worden geannuleerd.

Voorbeeld 2: de opdracht is op woensdag om 17.00 
uur. De tolk moet uiterlijk maandag om 17.00 ge-
annuleerd worden. 

Als de tolk minder dan 48 uur van te voren hoort 
dat de afspraak niet doorgaat, is het te laat voor de 
annuleringstermijn. Ook al gaat de opdracht niet 
door, de tolk moet alsnog betaald worden. De tolk 
zal u na afloop een opdrachtformulier sturen en 
vragen dit ondertekend aan hem/haar terug te zen-
den. Indien u geen (recht op) tolkuren heeft stuurt 
de tolk u na afloop een factuur.

De regels over het annuleren van opdrachten staan 
ook beschreven in de leveringsvoorwaarden van 
de tolk. De meeste tolken volgen de leveringsvoor-
waarden van de NBTG (Nederlandse Beroepsver-
eniging Tolken Gebarentaal – www.nbtg.nl). Enkele 
tolken hebben afwijkende leveringsvoorwaarden. 
Zij zijn echter verplicht om deze van tevoren aan u 
bekend te maken.

Let op: deze regel gaat per 1 januari 2008 waarschijn-
lijk veranderen. Houdt u de informatie van Tolknet 
daarom in de gaten.

Misverstand #7
“Tolken hebben geen pauzes nodig.” 
– niet waar - Tolkpauzes zijn goed voor 
de kwaliteit van de vertaling. Door af en 
toe een korte pauze te nemen, kan de 
tolk zich beter blijven concentreren op het 
maken van een juiste vertaling met de juiste 
gebaren.
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7. De tolk annuleert

De tolk annuleert. Heel vervelend maar het kan gebeuren. In tegenstelling tot zijn klant heeft de tolk geen 
annuleringstermijn waarvoor hij uiterlijk moet annuleren. De tolk kan om diverse redenen afzeggen. Mogelijk 
is hij/zij ziek geworden, zijn er familieomstandigheden of heeft hij/zij autopech. Wat de reden ook is, u heeft 
nu opeens geen tolk meer. De meeste tolken zullen proberen een vervangende tolk voor u te regelen, maar 
dit lukt niet altijd. 

Probeer in zo’n geval zelf een andere tolk te zoeken. Als u niemand kent die voor u kan tolken of het niet 
lukt om een andere tolk te bereiken, kunt u altijd contact opnemen met Tolknet. Vaak zijn er nog wel tolken 
beschikbaar, maar moeten ze bijvoorbeeld van ver komen. Is er echt geen andere tolk beschikbaar, dan kunt 
u als laatste redmiddel proberen om uw afspraak te verzetten.

Misverstand #8
“Tolkuren voor privé-situaties kun je 
voor álles gebruiken.” – niet waar - Voor 
verschillende situaties kunnen tolkuren 
worden aangevraagd. Gebruik geen privé-
uren voor een werkoverleg of werkuren voor 
privé-situaties.
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8. Beschikbaarheid tolken

Tegenwoordig zijn er veel meer erkende tolken beschikbaar dan een aantal jaren geleden. De kans dat u een 
tolk kunt vinden, is groter geworden. Echter op sommige tijden en plaatsen in Nederland kan het nog steeds 
lastig zijn om een tolk te vinden. Als het niet lukt om voor een bepaalde dag en tijd een tolk te vinden, pro-
beer dan of u de afspraak naar een ander tijdstip kunt verplaatsen. Misschien is er dan wel een tolk  beschik-
baar.
 
Soms is er alleen  een tolk beschikbaar die  heel ver weg woont. U woont bijvoorbeeld  in Middelburg en er 
is alleen een tolk beschikbaar in Assen. Tot 110 kilometer (enkele reis) afstand ontvangt de tolk van de over-
heid een vergoeding voor de gemaakte reistijd en reiskosten. Over het algemeen zal een tolk daarom niet 
verder reizen dan 110 kilometer.

9. Na afloop van de 
 tolk-opdracht
Is de tolk klaar met tolken dan is het belangrijk met hem/haar na te gaan hoe een en ander is verlopen. Be-
spreek met de tolk of u tevreden bent of juist niet. Als u heel ontevreden bent, kunt u een klacht indienen. In 
de volgende paragrafen leest u wat er gebeurt na afloop van een tolkopdracht.

Misverstand #9
“Tolken vertellen de informatie 
door die ze gehoord hebben.” 
– niet waar - Een tolk heeft 
zwijgplicht! Als de tolk ongevraagd 
informatie doorspeelt, kunt u de 
tolk daarop aanspreken.
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Na afloop van de tolkopdracht zal de tolk u vragen 
het aantal uren dat voor u getolkt is, af te tekenen 
op het opdrachtformulier. Op dit formulier staat 
precies de begin- en eindtijd van de tolkopdracht 
en waar en voor wie is getolkt. De tolk neemt dit 
formulier altijd zelf mee. Controleer altijd of alles 
juist staat ingevuld. Een tolk mag u nooit vragen 
om twee uur af te tekenen als u de tolk maar een 
uur nodig heeft. Bedenk wel dat een tolk altijd 
minimaal dertig minuten krijgt vergoed voor een 
tolkopdracht. Ook als u de tolk maar tien minuten 
nodig heeft. 

Duurt een opdracht korter dan afgesproken, dan 
tekent u voor de uren die u van tevoren met de 
tolk heeft afgesproken. Duurt de opdracht langer 
dan afgesproken, dan tekent u voor het daadwer-
kelijke aantal getolkte uren. Houd de uren die u 
gebruikt heeft zelf goed bij. Dan weet u precies 
hoeveel uur u nog over heeft en of u niet tekort-
komt. Heeft u te weinig uren over, vraag dan extra 
uren aan bij het zorgkantoor of UWV.

9.1 Opdrachtformulier 
 ondertekenen

9.2 Evaluatie met de tolk: 
 tevreden of ontevreden?
Het is altijd belangrijk om vóórdat de opdracht 
begint met de tolk door te nemen wat u van elkaar 
verwacht. Maar het is ook aan te bevelen om na 
afloop even met de tolk te bespreken hoe u het 
beiden vond gaan. Mogelijk vond u de tolk heel 
goed, gewoon goed, helemaal niet goed of zelfs 
slecht. Als u vond dat het niet goed ging, vertel de 
tolk dan ook waarom. De tolk kan hiervan leren en 
zorgen dat het de volgende keer beter gaat. Bent u 
echter zeer tevreden over een tolk, dan is dat voor 
de tolk natuurlijk ook leuk om te horen! De tolk 
weet dan dat hij/zij goed werk heeft geleverd. 

Mogelijk klikt het niet zo tussen u en de tolk. In dat 
geval kunt u met de tolk afspreken dat hij voortaan 
niet meer voor u zal tolken. Maar voordat u denkt 
‘die tolk wil ik nooit meer’ is het goed om het er 
eerst met de tolk even over te hebben. Bovendien 
kan een tolk alleen goed voor u tolken als u en de 
tolk goed samenwerken. Misschien zijn er ook din-
gen waar u zelf rekening mee kunt houden om de 
tolk goed zijn werk te laten doen. 

Als u staat ingeschreven bij Tolknet kunt u altijd 
aangeven met welke tolken u wel of niet prettig sa-
menwerkt. U kunt opgeven welke tolken uw voor-
keur hebben en welke tolken u liever niet krijgt.  
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Misverstand #10
“Een tolk kan vast niet mee op 
schoolreisje?” – niet waar – Een tolk kan 
ook mee op schoolreisje om te tolken. 
Dat kan op basis van tolkuren voor 
onderwijssituaties.

U kunt ook een klacht indienen als u ontevreden 
bent over de tolk of over Tolknet. 

Een klacht kan gaan over de volgende punten:
• het werk van de tolk;
• onduidelijkheid over de gang van zaken; 
• de manier waarop Tolknet de aanvraag 
 behandelt. 
 
U kunt de klacht zelf indienen maar dit ook door 
iemand anders laten doen. Dit kan een ouder zijn, 
een verzorger of een collega. Tolknet zal in eerste 
instantie proberen te bemiddelen in een gesprek. 
Komt u er in een gesprek niet uit dan kunt u ge-
bruik maken van de klachtencommissie voor tolken 
of u kunt uw klacht formeel indienen bij Tolknet.

9.3 Een klacht indienen
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Nuttige
adressen

Tolknet
Postbus 936 Telefoon:  0346 - 332 332
3800 AX Amersfoort Fax:  0800 - 865 56 38
 Teksttelefoon:  0346 - 332 333
Bezoekadres:   
Amersfoortsestraat 70-d E-mail:  info@tolknet.org
3769 AL Soesterberg Website:  www.tolknet.org

Menzis Zorgkantoor Arnhem
Team doventolken Telefoon:  053 - 485 35 45  
Postbus 477  Fax:  053 - 485 35 49   
7500 AL ENSCHEDE Teksttelefoon:  053 - 485 34 89 

 E-mail:  doventolken@menzis.nl 
  Website:  www.menziszorgkantoren.nl 

Stichting RTG        
www.stichtingrtg.nl
(Register Tolken Gebarentaal)

NBTG 
www.nbtg.nl
(Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal)

UWV       
www.uwv.nl
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