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Geachte staatssecretaris Klijnsma, 

Dove en slechthorende mensen in Nederland kunnen gebruik maken van een tolk gebarentaal of 

schrijftolk in verschillende situaties. Zo kan een tolk ingezet worden bij diverse privé-

aangelegenheden, op het werk en in het onderwijs. Op dit moment wordt de tolkvoorziening 

uitgevoerd door Menzis Zorgkantoor (leefuren) en het UWV (werk- en onderwijsuren).  

Diverse ministeries zijn voornemens de tolkvoorziening over te hevelen naar een andere organisatie. 

Zo zullen de leefuren worden overgeheveld naar de WMO en deze zullen dus worden uitgevoerd via 

de gemeenten (eventueel via centrale inkoop).  Daarnaast komt, door de Participatiewet, een deel 

van de dove mensen die voor de werksfeer een tolk inzetten onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeenten te vallen en zullen de overige dove mensen voor hun tolk weer bij UWV terecht moeten.  

Ook is het plan om in het kader van de Wet Passend Onderwijs de tolkvoorziening in basis-, 

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs over te hevelen naar de cluster 2 instellingen en blijven 

HBO en WO uitgevoerd worden door UWV.  

Zoals u kunt lezen zijn er straks veel uiteenlopende instanties betrokken bij de uitvoering van een 

regeling die door ongeveer 6.000 mensen gebruikt wordt.  

Standpunt belangenorganisaties 

De belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met esm én de beroepsverenigingen 

van tolken zijn van mening dat de tolkvoorziening een specialisme is dat niet past binnen de huidige 

WMO-constructie of de Participatiewet. 

Wij achten het van groot belang dat de tolkvoorziening toegankelijk blijft voor iedereen en dat het 

geen regeldoolhof wordt waarin tolkgebruikers, maar ook tolken, straks de weg niet meer kunnen 

vinden.  

Eén landelijke kaderregeling 

Reeds in januari 2008 is er een gesprek geweest met de drie betrokken ministeries (SZW, OCW 

&VWS  over één kaderregeling waarin de tolkvoorziening geregeld zou worden. Op dat moment 

wilde men eerst een aantal andere oplossingen/acties in gang zetten. Daardoor is een aantal 

knelpunten van toen opgelost, maar zijn er nog steeds verschillende departementen en organisaties 

betrokken. Een van de medewerkers van SZW opperde destijds dat het doel van de inzet van een 



tolk dan wellicht zou moeten worden omgezet naar ‘maatschappelijk participatie’. In 2008 was daar 

de tijd nog niet rijp voor. Wij zijn van mening dat het nu wel tijd is voor een landelijke regeling.  

Staatssecretaris van Rijn (VWS) gaf tijdens het Algemeen Overleg van 18 december jl. in de Tweede 

Kamer aan dat hij een centrale inkoop wil voor de tolkvoorziening binnen de WMO. 

Wij zouden echter verder willen gaan en pleiten daarom voor één landelijke regeling voor alle 

tolkvoorzieningen in alle domeinen. Dit zou een enorme besparing opleveren ten opzichte van de 

huidige werkwijze. Er zou één plek zijn waar het beleid bepaald wordt over de tolkinzet, met 

werknemers die zich bezighouden met alle administratieve handelingen en voor wie geïnvesteerd 

moet worden in opbouw en behoud van de expertise. Daarnaast zou de regeling dusdanig vorm 

gegeven kunnen worden dat de maatschappij ook toegankelijk wordt voor mensen die op dit 

moment tussen wal en schip vallen (zoals werknemers binnen sociale werkplaatsen, studenten die 

ouder zijn dan 30 jaar, zelfstandigen zonder personeel) als het gaat om de inzet van tolken. 

Waarmee dit alles ook zou passen binnen het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap. 

Daarnaast zou één regeling zorgen voor eenduidigheid en helderheid voor zowel tolken als 

gebruikers. Voor tolken zullen de administratieve lasten aanzienlijk verlicht worden. Daarnaast zal 

de maatschappij voor (plots)dove en slechthorende mensen toegankelijker worden. De huidige 

(verschillende) regelingen met verschillende uitvoeringsinstanties zijn voor een grote groep 

gebruikers te onoverzichtelijk, waardoor zij niet optimaal gebruik kunnen maken van de regeling en 

bovendien niet goed op de hoogte zijn van de inhoud van de regeling.  

Tot nu toe zijn gebruikers en tolken erg tevreden over de manier waarop Menzis Zorgkantoor de 

uitvoering van de voorziening voor de leefuren uitvoert. Er werken daar deskundige mensen, ze zijn 

helder in hun communicatie en zien zowel gebruikers als tolken als gesprekspartners om te komen 

tot een kwalitatief goede tolkvoorziening. Wat ons betreft zou de uitvoering van de voorziening dan 

ook prima door Menzis kunnen worden uitgevoerd. 

Wij hopen van harte dat u ons pleidooi serieus zult nemen en met uw collega’s van de andere 

ministeries in gesprek zult gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor één landelijke 

regeling. Uiteraard zijn wij bereid om daarin met u mee te denken en aan te geven waar de 

betrokken partijen in het huidige werkveld tegenaan lopen. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via info@dovenschap.nl en 

info@nbtg.nl  

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden, Stichting Plotsdoven, FODOK, 

Jongerencommissie, Nederlandse Schrijftolken Vereniging, Foss en SH-jong  

 

 

 

 

B. W. Elferink     C. Erkens 

Dovenschap     NBTG  


