FACTSHEET HARMONISATIE TOLKVOORZIENINGEN

2019
•

7 maart: behandeling Wet centraliseren tolkvoorzieningen:
https://www.stichtinghoormij.nl/Items/nl-NL/nieuws/voor-iedereen/ontwikkeling-in-detolkvoorziening-van-2014-tot-nu

•

11 januari: Berengroep wordt uitvoeringsorganisatie centraal loket:
https://www.dovenschap.nl/berengroep-wordt-uitvoeringsorganisatie-centraal-loket/

2018
•

18 oktober: verslag voortgang harmonisatie tolkvoorziening:
https://www.dovenschap.nl/voortgang-harmonisatie-tolkvoorzieningen-2/

•

4 juli 2018: wijziging tolkvoorziening onderwijs:
https://www.tolknet.nl/actueel/nieuws/uwv-maakt-aanvragen-tolkuren-voor-onderwijsmakkelijker (berichtgeving door Tolknet, ontwikkeling in het kader van de harmonisatie)

•

5 juni: evaluatie UWV Tolkportaal, https://www.dovenschap.nl/evaluatie-uwv-tolkportaal/

•

5 juni: verslag bestuurlijk overleg met UWV, https://www.dovenschap.nl/verslagbestuurlijk-overleg-uwv/

•

4 juni: loket tolkvoorziening naar UWV, https://www.dovenschap.nl/loket-tolkvoorzieningnaar-uwv/

•

9 april: internetconsultatie tolkvoorziening leefuren,
https://www.dovenschap.nl/internetconsultatie-over-nieuwe-wet-tolkvoorzieningleefdomein/

•

28 februari: oproep om input voor UWV, https://www.dovenschap.nl/oproep-om-inputuwv/

•

24 januari: korte update over gebruik van een tolk NGT als zelfstandige,
https://www.dovenschap.nl/korte-update-gebruik-tolk-ngt-als-zelfstandige/
(Rechtshulploket Dovenschap)

•

12 januari: kamerbrief over harmonisatie tolkvoorziening,
https://www.dovenschap.nl/kamerbrief-harmonisatie-tolkvoorziening/

2017
•

15 december: inzet teamtolken in hoger onderwijs toegestaan,
https://www.dovenschap.nl/inzet-teamtolken-hoger-onderwijs-toegestaan/

•

13 december: stand van zaken harmonisatie tolkvoorziening,
https://www.dovenschap.nl/stand-zaken-harmonisatie-tolkvoorziening/

•

19 september: meld je probleem met het UWV! https://www.dovenschap.nl/ouderskritiek-geuit-op-onvoldoende-toekennen-onderwijstolkuren-uwv-kind-regulier-onderwijs/

•

9 juni: voortgang harmonisatie tolkvoorziening, https://www.dovenschap.nl/stand-zakenharmonisatie-tolkvoorziening/

•

24 mei: oproep voor doven die werken als zelfstandige,
https://www.dovenschap.nl/oproep-doven-werkzaam-als-zelfstandige/

•

12 mei: richtlijn Siméa: regel of advies, https://www.dovenschap.nl/richtlijn-simea-regeladvies/ (informatief, geen actie van ons)

•

11 mei: brief aan informateur Schippers, https://www.dovenschap.nl/richtlijn-simea-regeladvies/

•

10 maart: geen doordecentralisering leefuren, https://www.dovenschap.nl/geendoordecentralisering-tolkvoorziening-leefuren/

•

28 januari: aanvraag teamtolken werksituaties niet meer nodig,
https://www.dovenschap.nl/aanvraag-teamtolken-werksituaties-niet-meer-nodig/

•

27 januari: brief aan Kamercommissie over tolkvoorziening leefuren,
https://www.dovenschap.nl/brief-aan-kamercommissie-vws-tolkvoorziening-leefuren/

2016
•

30 november: Dovenschap trekt aan de bel over tolken voor 30+,
https://www.dovenschap.nl/dovenschap-trekt-aan-bel-tolken-30/

•

24 november: plannen voor decentralisering tolkvoorziening leefuren moeten stoppen,
https://www.dovenschap.nl/decentralisatie-vng-moet-stoppen/

•

6 november: UWV-beleid gewijzigd, teamtolken krijgen nu 100% vergoeding,
https://www.dovenschap.nl/uwv-beleid-gewijzigd-teamtolken-krijgen-nu-100-vergoeding/

•

3 november: geen jaarlijkse aanvraag tolkvoorzieningen,
https://www.dovenschap.nl/geen-jaarlijkse-aanvraag-tolkvoorzieningen-uwv/

•

15 juli: onderzoek tolkvoorzieningen afgerond, https://www.dovenschap.nl/onderzoektolkvoorzieningen-afgerond/

•

23 maart: UWV hoeft tolk niet te vergoeden voor studenten ouder dan 30,
https://www.dovenschap.nl/uwv-hoeft-tolk-vergoeden-studenten-ouder-dan-30/

•

7 maart: onderzoek herziening tolkvoorzieningen gestart,
https://www.dovenschap.nl/onderzoek-herziening-tolkvoorziening-gestart/

•

17 februari: toegankelijk onderwijs voor doven ouder dan 30,
https://www.dovenschap.nl/toegankelijk-onderwijs-doven-ouder-dan-30/

•

12 februari: dove student krijgt geen tolk Nederlandse Gebarentaal,
https://www.dovenschap.nl/dove-student-krijgt-geen-tolk-nederlandse-gebarentaal/

•

10 februari: tolkvoorziening voor dove zzp-ers,
https://www.dovenschap.nl/tolkvoorziening-zzp/

2015
•

16 december: waar kan ik vanaf 2016 tolken en tolkuren regelen?
https://www.dovenschap.nl/vanaf-2016-tolken-en-tolkuren-regelen/ (Informatief, geen
actie van ons)

•

8 december: UWV start met pilot tolkvoorziening, https://www.dovenschap.nl/uwv-startpilot-tolkvoorziening/

•

20 november: UWV bereid tot wijziging regelingen tolkvoorziening,
https://www.dovenschap.nl/uwv-bereid-tot-wijzigen-regelingen-tolkvoorziening/

•

13 november: Gebarentolk in onderwijs voor 30-plussers voorlopig niet vergoed,
https://www.dovenschap.nl/gebarentolk-in-onderwijs-voor-30-plussers-voorlopig-nietvergoed/

•

13 november: brief staatssecretaris van Rijn over onderzoek naar de tolkvoorziening,
https://www.dovenschap.nl/brief-staatssecretaris-van-rijn-over-onderzoek-naar-detolkvoorziening/

•

10 november: Antwoord van staatssecretaris op Kamervragen over declaratieproblemen
tolken gebarentaal, https://www.dovenschap.nl/antwoord-van-staatssecretaris-opkamervragen-over-declaratieproblemen-tolken-gebarentaal/

•

22 oktober: waarom de tolkvoorziening van Menzis naar Berengroep gaat,
https://www.dovenschap.nl/waarom-de-tolkvoorziening-van-menzis-naar-berengroepgaat/ (informatief, geen actie van ons)

•

2 oktober 2015: Eén e-mailadres voor declaraties gebarentolk bij UWV,
https://www.dovenschap.nl/page/3/?s=tolk (Informatief, geen actie van ons)

•

28 september: heb jij al een ordernummer en productcode voor de tolkvergoeding via
UWV? https://www.dovenschap.nl/heb-jij-al-een-ordernummer-en-productcode-voor-detolkvergoeding-via-uwv/

•

28 september: belangenorganisaties opnieuw in gesprek met ministeries over onderzoek
tolkvoorziening, https://www.dovenschap.nl/belangenorganisaties-opnieuw-in-gesprekmet-ministeries-over-onderzoek-tolkvoorziening/

•

11 september: tolkvoorziening leefsfeer per 1 januari 2016 via Berengroep,
https://www.dovenschap.nl/tolkvoorziening-leefsfeer-per-1-januari-2016-via-berengroep/
(informatief, geen actie van ons)

•

9 juli: onderzoek naar nieuwe opzet tolkvoorziening,
https://www.dovenschap.nl/onderzoek-naar-nieuwe-opzet-tolkvoorziening/

•

16 juni: Kamerbrief met reactie op brief over tolkvoorziening doven en slechthorenden,
https://www.dovenschap.nl/kamerbrief-met-reactie-op-brief-over-tolkvoorziening-dovenen-slechthorenden/

•

5 juni: Ministerie VWS: meer geld voor de tolkvoorziening,
https://www.dovenschap.nl/vws-meer-geld-voor-de-tolkvoorziening/

•

3 juni: brief aan ministerie VWS over bezuinigingen tolkvoorziening,
https://www.dovenschap.nl/brief-aan-ministerie-vws-over-bezuinigingen-tolkvoorziening/

•

29 mei: mogelijk bezuinigingen tolkvoorzieningen in 2016,
https://www.dovenschap.nl/mogelijk-bezuinigingen-tolkvoorziening-2016/

•

29 mei: knelpunten in huidige tolkvoorziening, https://www.dovenschap.nl/knelpunten-inhuidige-tolkvoorziening/

•

7 april: notitie landelijke regeling tolkvoorziening, https://www.dovenschap.nl/notitielandelijke-regeling-tolkvoorziening/

•

23 maart: signaleren knelpunten nieuwe tolkvoorziening, help je mee?
https://www.dovenschap.nl/signaleren-knelpunten-nieuwe-tolkvoorziening-helpt-u-mee/

2014
•

27 december: tolkvoorziening 2015, https://www.dovenschap.nl/vertaling-tolkvoorziening2015/

•

20 april: landelijke regeling voor doventolk ‘WMO 2015’,
https://www.dovenschap.nl/page/5/?s=tolk

