
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSTANDSTOLKEN-
DIENSTVERLENING 
 

Rapport opgemaakt door: 

 

Alexander Frimout 

Bavo Coeman 

 

 

September 2020 

 



 

 
  

   

 

   

 II  

 

Inhoudsopgave 
1 EXECUTIVE SUMMARY (NL) 4 

2 EXECUTIVE SUMMARY (EN) 5 

3 CONTEXTBESCHRIJVING 6 

3.1 Algemene uitdagingen VAPH 6 

3.2 Doelstelling project 6 

3.3 huidige aanpak 7 

3.4 Gewenste aanpak 8 

4 METHODOLOGIE 10 

4.1 FASE1: BEHOEFTEDEFINIËRING 10 

4.2 FASE2: MARKTCONSULTATIE 10 

4.3 FASE3: SYNTHESE VAN DE MARKTCONSULTATIE 10 

5 BEHOEFTEBEPALING 11 

5.1 Wensen van de verschillende stakeholders 11 

5.2 Technische behoeften platform 14 

6 STAND VAN DE MARKT 17 

6.1 Huidige dominante platformaanbieders 17 

6.2 Alternatieve platformaanbieders 17 

7 ALTERNATIEVE MODELLEN VOOR DE WERKING VAN DE AFSTANDSTOLKENDIENST 18 

7.1 use case 1: Gelijkaardig platform, meer openingsuren 18 

7.2 use case 2: freelance platform 18 

7.3 use case 3: nieuw platform of app 19 

7.4 use case 4: monetizing vri private 19 

7.5 use case 5: full time employees 19 

7.6 use case 6: Samenwerking met andere diensten 20 

8 FEEDBACK VAN DE MARKTCONSULTATIE 21 

8.1 Publieke feedback 21 

9 AANBEVELINGEN 24 

9.1 Beleidsopmerkingen omtrent de tolkenopleiding 24 

9.1 Aanbevelingen voor de dienstverlening 24 

9.2 Aanbevelingen voor het platform 25 

10 ANNEX 1: RESULTATEN WORKSHOP 28 

10.1 Bespreking workshop 28 

10.2 Oefening 1: wenslijst specificaties 28 

10.3 oefening 2: werking dienstverlening 32 

11 ANNEX 2: OVERZICHT MARKTPARTIJEN & REFERENTIECASES 35 

11.1 Overzicht marktpartijen 35 

11.2 Inspiratie- en referentiecases 40 

 



 
 

 

 

   

 

3 
 

 
  



 
 

 

 

   

 

4 
 

1 EXECUTIVE SUMMARY (NL) 

In opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Departement 
Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI), meerbepaald het Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO), werd binnen dit project samen met marktpartijen gezocht naar innovatieve 
oplossingen voor de afstandstolkendienst waar men vandaag de dag mee werkt. 

Tijdens de behoeftebepaling zijn de eisen van verschillende belanghebbenden (tolken, het Vlaams 
Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB), doven en overheid) belicht. Tijdens een 
workshop met deze verschillende partijen werd een consensus gevonden. Deze wordt verduidelijkt in 
hoofdstuk 5: de behoeftebepaling. De belangrijkste punten binnen het kader van dit project zijn: 

- Een verbreding van de openingsuren, mogelijk gemaakt door de mogelijkheid tot thuistolken en 
het ontzorgen van de afstandstolken; 

- Betere ondersteuning van gebruikers, sensibilisering en promotie om het gebruik van het 
platform te stimuleren; 

- Enkele technische verbeteringen aan het platform, verder beschreven. 

Doorheen het traject hebben het CAB en het VAPH reeds verschillende stappen ondernomen om veel 
van deze dienstgerelateerde aspecten te verbeteren. 

Op basis van de huidige stand van de markt (hoofdstuk 6) en andere dienstverleners werden use cases 
opgesteld voor mogelijke verschillende werkingsmodellen voor de  Vlaamse afstandstolkendienst. De 
technologische en werkingsopties worden voorgesteld in hoofdstuk 7. De belangrijkste te nemen 
beslissing voor het verbeteren van de technische prestaties van het platform is of de overheid hierin een 
sturende rol wil opnemen of niet. De haalbaarheid van de technische prestaties werden gevalideerd 
tijdens de marktconsultatie, beschreven in hoofdstuk 8. Hier bleken de marktpartijen zeker voor een 
gemeenschappelijk ontwikkelingstraject te vinden te zijn. 

Op basis van de behoeftebepaling en de feedback van de markt werden tenslotte drie mogelijke 
scenario’s geformuleerd, elk met verschillende voor en nadelen, beschreven in hoofdstuk 9.  
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2 EXECUTIVE SUMMARY (EN) 

Commissioned by the Flemish Agency for Persons with a Disability (VAPH) and the Department of 
Economy, Science & Innovation (EWI), guided by the Public Procurement of Innovation Program (PIO), 
this project, together with market parties, sought innovative solutions for the remote interpreting 
service as it functions today. 

During the need assessment, the requirements of various stakeholders (interpreters, the Flemish 
Communication Assistance Bureau for Deaf (CAB), deaf users and governmental) were highlighted. A 
compromise was found during a workshop with these different parties. These are clarified in Chapter 
5: the determination of needs. The main points within the framework of this project are: 

- An extension of the opening hours, facilitated by the possibility of home interpretation and 
unburdening remote interpreters; 

- Better support for users, awareness-raising and promotion to stimulate the use of the 
platform; 

- Some technical improvements to the platform, further described. 

Throughout the process, the CAB and the VAPH have already taken several steps to improve many of 
these service-related aspects. 

On the basis of the current state of the market (chapter 6) and other service providers, use cases were 
drawn up for possible different operating models for the Flemish remote interpreting service. The 
technology and operating options are presented in Chapter 7. The most important decision to make to 
improve the technical performance of the platform is whether to take direct control of its management 
or not. The feasibility of the technical performance was validated during the market consultation, 
described in chapter 8. Here, it turned out that the market parties were certainly in favor of a joint 
development process. 

Finally, based on the needs assessment and the feedback from the market, three possible scenarios 
were formulated, each with different advantages and disadvantages, described in chapter 9.  
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3 CONTEXTBESCHRIJVING 

3.1 ALGEMENE UITDAGINGEN VAPH 

Een afstandstolkendienst biedt aan doven de mogelijkheid om met horenden (en vice versa) op 
afstand in Vlaamse Gebarentaal (VGT) te communiceren. Om in de toekomst aan doven de 
mogelijkheid te bieden om altijd en overal gebruik te kunnen maken van een afstandstolkendienst zijn 
diverse technische (hardware en software) en organisatorische vernieuwingen van de huidige 
systemen nodig. Momenteel werken in Vlaanderen meerdere vergelijkbare dienstverleningen naast 
elkaar. Deze versnippering is voor gebruikers enorm verwarrend. Schaalvergroting door harmonisering 
kan de organisatiekost van een afstandstolkendienst doen dalen en het gebruik van de 
afstandstolkendienst doen stijgen. Doel is dat de dove gebruikers iedereen telefonisch kunnen 
bereiken (bv. nooddiensten…) en dat ze door iedereen kunnen gebeld worden (bv. collega’s, dokter…) in 
een door hen gewenste taal en communicatiemodus en met bescherming van de eigen privacy. 

3.2 DOELSTELLING PROJECT 

Opdat dove personen met horende personen (en vice versa) op afstand in Vlaamse Gebarentaal (VGT) 
zouden kunnen communiceren werd in oktober 2012 de experimentele dienstverlening Afstandstolk 
opgericht. Deze afstandstolkendienst biedt de mogelijkheid om rechtstreeks allerhande zaken te 
regelen met horenden, zonder dat er face-to-face contact is. De communicatie verloopt via VGT 
waarbij de afstandstolk optreedt als tolk tussen de horende en de dove gesprekspartner. De 
dienstverlening wordt verzorgd door het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw 
(CAB). 

Ondanks initiatieven om deze afstandstolkendienst actief te promoten bij de potentiële gebruikers, 
blijkt het aantal geregistreerde gebruikers van de afstandstolkendienst (568 personen) eerder beperkt 
te zijn in vergelijking met het aantal rechthebbenden (1.947 personen). De reden hiervoor is de nog te 
beperkte functionaliteit van het beschikbare instrument. 

Om de afstandstolkendienst als een volwaardig instrument te kunnen inzetten, is het aangewezen dat 
de gebruiker in staat is om het even waar en op elk moment van de dag gebruik te kunnen maken van 
de afstandstol-kendienst en naar iedereen te bellen/voor iedereen bereikbaar te zijn in de door hem of 
haar gewenste taal (Nederlands of Vlaamse Gebarentaal) en communicatievorm (spraak, tekst, video 
of een combinatie), met bescherming van de eigen privacy. 

Om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de gebruikers, de organisator van de 
afstandstolken-dienst, de afstandstolken en de subsidiërende overheden is een ingrijpende wijziging 
van de huidige organisatie van de afstandstolkendienstverlening vereist. Een verscheidenheid aan 
technische en niet-technische aanpassingen aan de afstandstolkendienstverlening zelf zijn nodig 
opdat deze dienstverlening gebruiksvriendelijk, performant en vraag gestuurd zou werken, maar ook 
aan de hardware en software gebruikt door de gebruikers zijn aanpassingen nodig. Het is evident dat 
dove gebruikers net als horenden telefonisch bereikbaar zijn.  
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3.3 HUIDIGE AANPAK 

Er is nu reeds een afstandstolkendienst. De organisator van de afstandstolkendienst, het CAB, zorgt 
voor de praktische en technische omkadering. Om als gebruiker gebruik te kunnen maken van de 
dienst moet men over een smartphone of tablet beschikken met daarop geïnstalleerd de 
afstandstolkendienstapplicatie en een goed werkende dataconnectie. De 
afstandstolkendienstverlening wordt gefinancierd door het VAPH en de VDAB. 

Sinds 2012 gebruikt de afstandstolkendienst de MMX-software van de Zweedse firma nWise. Hierbij 
wordt het MMX pro systeem gebruikt door de tolk van de afstandstolkendienst en de gebruiker kan via 
één van de myMMX apps de tolk van de afstandstolkendienst contacteren. Om gebruik te kunnen 
maken van de afstandstolken-dienst moet men gekend zijn door de afstandstolkendienst en 
beschikken over myMMX. Iedere gebruiker krijgt daarom een uniek SIP-nummer en een gratis licentie 
myMMX van de afstandstolkendienst. Er zijn 568 geregistreerde gebruikers gekend bij de 
afstandstolkendienst die in 2017 gemiddeld 2,39 u. gebruik maakten van de 
afstandstolkendienstverlening. In 2017 ontving de afstandstolkendienst 9.844 oproepen en 
behandelde de afstandstolkendienst er effectief 5.568. 

Sinds 2012 zijn er verschillende updates van de MMX-software geweest, met telkens een positieve 
impact. 

Ondanks deze aanpassingen geven zowel gebruikers als het CAB, de organisator van de 
afstandstolkendienst, aan dat de huidige werking van de afstandstolkendienstverlening onvoldoende 
tegemoetkomt aan de behoeften. Gebruikers haken af en dit voornamelijk omwille van twee redenen: 
technische problemen met de gebruikte software, myMMX en de beperkte openingsuren van de 
dienst. Ook komen de myMMX apps volgens de gebruikers onvoldoende tegemoet aan de 
voorwaarden voor volwaardige telecommunicatie. Doordat de software gebruik maakt van het sip-
protocol, werkt de afstandstolkendienstverlening voor gebruikers vaak niet op bedrijfsnetwerken met 
strengere firewall regels. 

De afstandstolkendienst georganiseerd door het CAB kan omwille van de gebruikte software, MMX 
Pro, de dienstverlening onvoldoende vraag gestuurd organiseren. Het CAB beschikt met een beperkte 
versie van MMX Pro niet over een degelijk registratiesysteem dat de vraag monitort om de 
afstandstolken verantwoord in te zetten. De registratie gebeurt noodgedwongen semiautomatisch 
waarbij ook de afstandstolken een deel van de registratie voor hun rekening nemen, en dus niet 
optimaal ingezet worden. 

In België lopen nu verschillende projecten naast elkaar die elk inzetten op het verhogen van de 
communicatie op afstand met doven. 

• Om de toegankelijke dienstverlening in ziekenhuizen te ondersteunen, financiert de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu in 
ziekenhuizen ‘interculturele bemiddeling op afstand in de gezondheidszorg’. Een aantal 
ziekenhuizen maken hiervan gebruik om tolken VGT in te zetten, zoals bijvoorbeeld UZGent. Ze 
gebruiken hiervoor Google Hang-outs. 

• Om snel praktische zaken te regelen met een horende gesprekspartner financiert Informatie 
Vlaanderen de dienstverlening van Teletolk, een in eigen beheer ontwikkelde applicatie. 
Teletolk laat enkel toe dat doven met horenden via tekst communiceren dit in tegenstelling tot 
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de afstandstolken-dienst waar de dove persoon kan communiceren met horenden in Vlaamse 
Gebarentaal en/ of tekst. 

• In Brussel en Wallonië maakt men voor een vergelijkbare afstandstolkendienstverlening dan 
weer gebruik van het Djanah platform. 

 

3.4 GEWENSTE AANPAK  

3.4.1 TIJDSONAFHANKELIJK (OP ELK MOMENT VAN DE DAG KUNNEN BELLEN)  

Gelet dat informatie in een steeds sneller tempo wordt aangeboden met de impliciete verwachting dat 
er onmiddellijk op wordt gereageerd, is het aangewezen dat op elk moment van de dag op de 
afstandstolkendienst beroep kan gedaan worden, bovendien zonder (lange) wachtrijen. De onbeperkte 
openingsuren van de afstandstolkendienst zouden er ook voor zorgen dat de noodhulpdiensten 
(inclusief het Europese alarmnummer 112) toegankelijk zijn voor dove en slechthorende gebruikers. 
Telefonische oproepen blijven de meest solide en betrouwbare vorm van toegang tot de 
noodhulpdiensten. 

3.4.2 PLAATSONAFHANKELIJK (OM HET EVEN WAAR KUNNEN BELLEN) 

Heeft men als gebruiker toegang tot 4G, dan kan men in principe nu al plaats onafhankelijk bellen. 
Heeft men dit niet, dan is men aangewezen op het gebruik van wifi. Thuis vormt dit zelden tot nooit 
een probleem. Buitenshuis en wanneer men onderweg is, kan dit voor problemen zorgen. Wifi en gratis 
wifi zijn wijdverspreid. Vaak heeft men dan als gebruiker wel enkel als gast toegang tot het wifi-
netwerk en dat is veelal ook van mindere kwaliteit wat een negatieve impact heeft op de 
dataverbinding met de afstandstolkendienst. Een volledige toegang tot een intern wifinetwerk wordt 
zelden tot nooit aan een externe gebruiker gegeven omwille van veiligheidsredenen. In het 
uitzonderlijke geval waar men dit toch zou verkrijgen, is de firewall zo geconfigureerd dat die de 
externe gebruiker niet toelaat om te communiceren met de afstandstolkendienst. Het is dan ook 
aangewezen dat het gebruik van de afstandstolkendienstverlening technisch zo zou verlopen dat de 
firewall niet langer een belemmering vormt. 

3.4.3 NAAR IEDEREEN BELLEN EN DOOR IEDEREEN GEBELD TE WORDEN 

Het is aangewezen dat door de afstandstolkendienst de Europese en internationale standaarden 
inzake Total Communication software worden gehanteerd, en dit om interoperabiliteitsproblemen te 
voorkomen. Een gebruiker van de afstandstolkendienst moet immers naar iedereen kunnen bellen en 
in principe door iedereen gebeld kunnen worden. De myMMX-app (de software die de huidige 
afstandstolkendienst gebruikt) moet men nu steevast actief houden, wil men bereikbaar zijn via de 
afstandstolkendienst. 

3.4.4 IN DE DOOR DE GEBRUIKER GEWENSTE TAAL EN COMMUNICATIEVORM 

Het is aangewezen dat er gewerkt wordt volgens de standaard van Total Conversation (d.w.z. dat 
tegelijkertijd audio, video en Real Time Tekst kunnen gebruikt worden en dit volgens internationale 
telefoniestandaarden) zodat er gelijkwaardige telecommunicatie mogelijk is voor zowel doven, 
doofblinden als slechthorenden, ongeacht of ze gebarentalig zijn of dat ze de geschreven vorm van het 
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Nederlands gebruiken. Wordt dit gerealiseerd, dan is dit in overeenstemming met EU Richtlijn 
2009/136/EG (richtlijn over gelijkwaardige telecommunicatie voor doven en slechthorenden). 

3.4.5 FINANCIERING 

De Europese Dienstenrichtlijn (Universele Dienstenrichtlijn Directive 2002/22/EG) bepaalt dat het voor 
doven en slechthorenden niet duurder mag zijn om gebruik te maken van telecommunicatie. De 
kosten mogen niet hoger zijn dan de directe belkosten die gemaakt worden wanneer hetzelfde gesprek 
via een spraaktelefoon wordt gevoerd. 

3.4.6 PRIVACY 

Als men van de afstandstolkendienst wil gebruik maken om bv. met de bank of de dokter gevoelige 
informatie te bespreken, dan is het logisch dat eenzelfde privacy kan gegarandeerd worden als bij een 
telefoongesprek. Het gebruik van gespecialiseerde software is noodzakelijk om de privacy te 
waarborgen, want mainstream applicaties zoals WhatsApp of Facetime garanderen onvoldoende de 
privacy. 

Om de afstandstolkendienst als een volwaardig instrument te kunnen inzetten, is het ook belangrijk 
dat de afstandstolkendienstverlening performant werkt. Een performante dienstverlening vraagt een 
callcenter met een degelijke IT-ondersteuning. Dit is zowel belangrijk voor de gebruiker (controle over 
het gebruik van de toegekende afstandstolk-uren) als voor de subsidiërende overheden en het 
bemiddelingsbureau.   
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4 METHODOLOGIE 

Het project is uitgevoerd in een gefaseerde benadering. In eerste instantie werd de behoefte scherp 
gesteld (VRAAGZIJDE), en vervolgens werd in dialoog getreden met de marktpartijen (AANBODZIJDE). 
Het project is uitgevoerd in drie fasen; 

4.1 FASE1: BEHOEFTEDEFINIËRING 

In deze fase van het traject hebben we antwoorden gezocht op vragen zoals: “Hoe ziet het huidige 
proces van afstandstolkendienstverlening eruit? Welke verschillende doelgroepen maken of zouden 
hiervan gebruik maken? In welke use cases (of omstandigheden) wordt de dienstverlening momenteel 
net wel of net niet gebruikt? Hoe zou een ideale afstandstolken dienstverlening eruitzien voor de 
verschillende doelgroep gebruikers”. We zochten samen naar antwoorden d.m.v. interviews, bevraging 
van gebruikers en een werksessies met stakeholders rond de VRAAGZIJDE. 

Op basis hiervan werd een voorontwerp van de technische architectuur van een (innovatieve) 
afstandstolkendienstverlening uitgewerkt en voorgelegd tijdens een co-creatie workshop met zowel 
gebruikers, doven als tolken om de wenselijkheid van verschillende korte –en langere termijn 
oplossingen te duiden. 

4.2 FASE2: MARKTCONSULTATIE 

De focus lag in deze tweede fase vooral op dialoog met de AANBODZIJDE. De betrachting in deze fase 
was namelijk na te gaan in welke mate mogelijke aanbieders reeds een oplossing klaar hebben, dan 
wel nog substantieel dienen te ontwikkelen. Tijdens zowel de onderzoeksfase als de marktconsultatie 
werd de vraag van de overheid getoetst aan de huidige mogelijkheden van de markt om het 
innovatiepotentieel te kunnen duiden. 

4.3 FASE3: SYNTHESE VAN DE MARKTCONSULTATIE 

De conclusies werden geformuleerd in dit rapport, alsook een advies geformuleerd en besproken 
samen met VAPH en PIO. 
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5 Behoeftebepaling 

5.1 Wensen van de verschillende stakeholders 

De wensen van de tolken en de gebruikers werden opgesteld doorheen het traject, en gevalideerd 
tijdens een gemeenschappelijke workshop. Hieronder zijn de conclusies weergegeven. Voor een 
volledige beschrijving van de workshop en besproken inzichten, zie annex 1. 

5.1.1 Wensen van de gebruikers 

- Voor de gebruiker is het belangrijk dat de dienst langer open is. In ruil voor de langere openingsuren 
kan een verminderde dienstverlening na de werkuren een optie zijn. Een verminderde 
dienstverlening houdt bv. in: 

o Langere wachttijden. De tolk kan bijvoorbeeld bezig zijn met andere taken of huishouden, zo 
lang hij binnen de 2 minuten een oproep kan beantwoorden. 

o Een video-wachtrij, maar je moet als gebruiker wel een bericht krijgen over de status (bv. 
Gesloten, 2e in wachtrij, …) 

o Een call-back functie, waar de tolk indien hij niet meteen kan opnemen de dove later 
terugbelt, is ook een mogelijke oplossing. 

- Waar de tolk zich fysiek bevindt (thuis, op het CAB of elders) maakt niet uit voor de gebruiker, 
zolang aan bepaalde minimale eisen wordt voldaan. Bijvoorbeeld: 

o Geen achtergrondlawaai 

o Voldoende verlichting 

o Stabiele internetverbinding 

o  Duidelijk beeld 

- Er is zeker begrip voor het tekort aan tolken. Er mag ingeboet worden op bepaalde zaken, zoals 
wachttijden, om langere openingsuren te hebben. 

- Een systeem dat zou vereisen dat er een afspraak gemaakt moet worden >24u op voorhand om te 
bellen is niet wenselijk. Hier zouden doven geen gebruik van maken. Enkel voor een gesprek met 
een voorkeurstolk kan dit te overwegen zijn. 

- Er is een noodzaak om oproepen te kunnen ontvangen ook als de app niet open staat. Momenteel 
is dit niet mogelijk bij Android OS.  

- Er is meer ondersteuning nodig voor gebruikers met minder technische kennis. Deze ondersteuning 
dient in gebarentaal gegeven te worden. 

- Nood aan een goede oplossing voor noodsituaties (gebarentaal i.p.v. tekst, overslaan wachtrij, 24/7 
ondersteuning…). Hieraan wordt reeds gewerkt, en dit is een aparte applicatie van het onderwerp 
van dit voortraject.  

- De registratieprocedure kan eenvoudiger. Het CAB is hiervoor reeds stappen aan het ondernemen. 

De wensen die hierboven opgelijst zijn de belangrijkste wensen. Andere wensen werden als minder 
kritiek beschouwd en zijn terug te vinden in annex 1. Voorbeelden hiervan zijn: 
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- De selectie van een voorkeurstolk, bv. Voor een confidentieel gesprek met een arts of advocaat 

- Een meer informele gespreksstijl kunnen aangaan. Bv. Voor een gesprek tussen een kind en een 
grootouder. 

- Een tolk automatisch inschakelen indien een geregistreerde dove gebeld wordt. Dit vereist een veel 
hogere permanentiegraad voor de tolken, maar is wel een meerwaarde in bv. werksituaties indien 
een dove werknemer vaak gebeld wordt. 

- De mogelijkheid om een gesprek op voorhand in te plannen 

- Compatibiliteit met andere platformen: mogelijkheid om te connecteren via whatsapp, Facetime, 
facebook Messenger e.d. 

5.1.2 Wensen van de tolken 

- Het tolken zal altijd vanaf een betrouwbare en stille werkomgeving moeten gebeuren.  

- Basisuitrusting voor het tolken (bv. Smartphone) is niet ok, er moeten standaarden zijn om de 
kwaliteit en focus te behouden. Uitrusting moet aangeboden worden, dit om privé en werk 
gescheiden te houden. 

- Tolken zijn bereid van thuis uit of een flexibele werklocatie te werken 

- De normale werkuren moeten aan hetzelfde tarief vergoed worden als een normale tolkopdracht. 
Tenslotte laat de tolk voor de afstandstolken-taken andere opdrachten aan zich voorbijgaan. In de 
avond of het weekend mag dit minder zijn indien ervan thuis uit gewerkt kan worden en 
bijvoorbeeld de responstijd verlengd mag worden.  

- Er moeten altijd twee tolken tegelijk werken, dit om wachtrijen beperkt te houden, te kunnen 
doorschakelen en voldoende kwaliteit te kunnen garanderen 

5.1.3 Wensen van de overheid 

- Transparante en gemakkelijk opvraagbare gegevens over de afstandstolkendienst: 

o Aantal getolkte uren vs. aantal permanentie-uren 

o Opsplitsing in onderwijs, leef en werkuren 

- Betaalbare oplossingen  

5.1.4 Algemene conclusies 

- Op basis van de voorkeuren van beide groepen, lijkt het wenselijk om te experimenteren met 
thuistolken. Dit geeft de meeste mogelijkheden. Gezien er momenteel drie tolken (van de 6) 
gevestigd zijn in Antwerpen zou een remote werklocatie hier ook nog een optie zijn. 

- Er dient gebruik gemaakt te worden van professionele apparatuur. Tolken met GSM of eigen laptop 
zal tot een te groot kwaliteitsverlies leiden. 

- De uitbereiding van de normale openingsuren tot de volledige werkuren van de week is noodzakelijk, 
maar de overheid en het CAB hopen dit te kunnen oplossen door een vast budget per dove aan het 
afstandstolken toe te wijzen. Na de werkuren of in het weekend is een verminderde dienstverlening 
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wel een optie. Dit werkt bij voorkeur met wachtdiensten, en niet met permanentie of enkel op 
afspraak. 

- Enkele bijkomende technische features zijn zeer wenselijk, maar zijn in het verleden moeilijk of duur 
gebleken bij bestaande leveranciers. Een applicatie in eigen ontwikkeling nemen kan een oplossing 
bieden, maar is afhankelijk van de kostprijs en beschikbare middelen. 
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5.2 TECHNISCHE BEHOEFTEN PLATFORM 

5.2.1 GEBRUIKERS 

- Total Conversation (communicatie via video, audio, en real time tekst)  

- iOS, Android, Windows Mobile, OSX, Windows, en Linux distro 

- Zowel van Horende naar Dove als van Dove naar Horende 

- Beheren van functies (toegankelijk tijdens het videobellen)  

o Luidspreker on/off,  

o Microfoon on/off,  

o Video on/off 

o Camera front/back 

o DTMF (transparant virtueel toetsenblok) 

o Beëindigen van gesprek (ophangen) 

o Tekst on/off (transparant virtueel toetsenbord) 

o Verplaatsbare eigen videobeeld  

- Inkomende oproepen 

o Tril-, flashfunctie, en belsignaal,  

o Berichtgeving (notificaties) 

o Antwoorden van oproep (opnemen, inhaken, of blokkeren) 

o Automatisch antwoorden 

o Pop-up notificaties moeten ook mogelijk zijn zonder dat de applicatie open staat 

- Bellen 

o invoeren van nummer via toetsenblok 

o contact-, dienstenlijst, of adresboek 

o oproepgeschiedenis (alles, gemist) 

o berichtenlijst (tekst, video, audio) 

- Beëindigen van gesprekken  

- Doorschakeling (Call forwarding) 

- Video/Call conference (video/telefoonvergadering) 

- DTMF-functionaliteit (toonkiezen) 

- mogelijkheid tot aanpassen van lay-out voor doofblinden en -slechtzienden 

- Maximale compatibiliteit met firewalls 
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5.2.2 AFSTANDSTOLKEN 

- Features uit de lijst van gebruikers (zie boven) 

- Authenticatie & autorisatie 

- Automatisch wachtrij behandeling 

- Beheren van functies (toegankelijk tijdens het videobellen) (zie de lijst van gebruikers) voor zowel 
kant A (bv. Dove) als B (bv. Horende)   

- Overdragen van gespreksessie (handover call sessions) naar collega-tolk 

- Doorgeven van oproepen (transferring calls) 

- Beëindigen van oproepsessie van A (bv. Dove) of B kant (bv. Horende) 

- Mogelijkheid tot het opnemen van gesprekken, zowel video, audio, als tekst 

5.2.3 NOODDIENST, 112, ... 

- De applicatie voor nooddiensten wordt uitgewerkt in een apart traject. Er dient compatibiliteit te zijn 
met de applicatie voor de afstandstolkendienst. 

o Wachtrij-skippen 

o Doorschakelen naar andere platform 

o Andere nog te bepalen in overeenkomst met ander traject 

5.2.4 STATISTIEKEN 

- Uit de statistieken moet kunnen blijken: 

o Oproepen 

▪  Aantal calls naar AT-dienst (VRS of VRI) 

▪  Aantal succesvol opgelost (opdeling naar session time en billable time) 

▪  Aantal niet succesvol opgelost (opdeling naar session time en billable time) 

▪  Wachttijd 

o Gebruikers 

▪  Aantal gebruikers (ingeschreven, effectieve) 

•  Aantal min. gebruik gemaakt van AT-dienst 

•  Gemiddeld gebruik 

•  Op gebruikersniveau (persoonsniveua) gebruikt aantal tijd AT-dienst: 

o Werk 

o Welzijn 

o Onderwijs 

o Andere 
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o Tolken 

▪  Aantal ingezette tolken / beschikbare tolktijd 

▪ Evaluatie gegevens 

▪  Aantal maal technische problemen 

▪  Gebruikerservaring AT-dienst (gebruikers, tolken en bemiddelingsdienst) 
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6 Stand van de markt 

6.1 HUIDIGE DOMINANTE PLATFORMAANBIEDERS  

Momenteel zijn er op de Europese markt verschillende aanbieders actief. Deze marktpartijen bieden in 
verschillende lidstaten oplossingen aan m.b.t. afstandstolkendiensten. 

• nWise: De huidige aanbieder van de afstandstolkendienst voor het CAB. 

• Ivés: De meest directe concurrent van nWise, gebaseerd in Frankrijk. 

• T-meeting: De meest premium “traditionele” marktpartij, gebaseerd in Zweden. Volgens andere 
diensten de beste in gebruik, maar met een substantieel hogere prijszetting (~factor 3 huidige 
prijs). 

• Omnitor: Een iets innovatievere marktpartij die meer co-ontwikkelingstrajecten doet i.p.v. het 
aanbieden van een standaardoplossing en meer web-based werkt. 

6.2 ALTERNATIEVE PLATFORMAANBIEDERS 

Naast de huidige aanbieders op de markt, is het ook belangrijk naar opkomende of alternatieve 
oplossingen te zien. De markt en technologie veranderen snel, en dus is het belangrijk opkomende 
spelers op te volgen. In annex 2 bespreken we enkele marktspelers die de mogelijkheid hebben om een 
platform aan te bieden aan CAB, en wat de voornaamste mogelijkheden zijn van hun platformen. Ook 
bespreken we in deze bijlage enkele inspiratie- en referentiecases. Met deze en andere partijen werd in 
de mate van het mogelijke contact opgenomen tijdens de marktconsultatie. 
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7 Alternatieve modellen voor de werking van de afstandstolkendienst 

Tijdens de voorstudie werden andere afstandstolkendienst gecontacteerd (in de VS, NL, FR, NO, UK, SI) 
om te vergelijken hoe zij georganiseerd zijn en welke lessen daar eventueel uit geleerd kunnen worden. 
De resultaten hiervan worden voorgesteld in onderstaande hoofdstukken. 

Use cases 1 t.e.m. 3 zijn gerelateerd aan alternatieve oplossingen m.b.t. de software. Use cases 4 
t.e.m. 6 hebben meer impact op de dienstverlening. 

7.1 USE CASE 1: GELIJKAARDIG PLATFORM, MEER OPENINGSUREN 

Bij deze use case wordt hetzelfde platform, of gelijkaardig platform aangeschaft (hetzij nWise, T-
Meeting, of Ivés). Aangezien de openingsuren niet voldoende ruim zijn, wordt er bij deze use case 
geopteerd om meer openingsuren aan te bieden aan de doven. Deze manier van werken verschilt 
weinig tot niet van de huidige werking van het CAB en is ook de standaard in het buitenland. Het 
voornaamste verschil uit zich in het niveau van financiering die de dienst ontvangt vanuit de overheid 
(of privé instanties in het geval van een commerciële dienstverlener). 

Voor- en nadelen: 

+ platformen werken naar behoren (het is al ontwikkelde technologie), extra functies kunnen veelal 
aangekocht worden 

+ meer openingsuren wat meer gebruikers zal aantrekken en dus de dienst op termijn zal belonen. 

- Software kosten blijven hetzelfde of stijgen 

- Kosten om de tolken in dienst te houden gedurende de openingsuren zal drastisch verhogen. 

Innovatiegraad: laag 

Conclusie: Haalbaar mits drastische budgetverhoging 

7.2 USE CASE 2: FREELANCE PLATFORM 

Het idee hierachter is dat CAB voornamelijk het platform aanbiedt aan freelance vertalers zonder een 
expliciete overeenkomst met het CAB. Deze freelance tolken kunnen op het platform zelf aangeven 
wanneer ze beschikbaar zijn, beslissen wanneer ze oproepen aannemen en in welke omstandigheden 
ze dit doen. Men zou dit via een online boekingssysteem kunnen doen. 

In landen zoals Slovenië wordt van een gelijkaardige regeling gebruik gemaakt, hoewel dit hier veel 
informeler verloopt door gebruik te maken van WhatsApp.  

Voor- en nadelen: 

+ meer openingsuren mogelijk (mogelijkheid om vergoeding te geven voor “wachtdienst”) 

+ vertalers kunnen zelf kiezen wanneer en waar ze werken.  

- Software kosten blijven hetzelfde of stijgen  

- Systeem voor de correcte vergoeding voor tolken moet uitgewerkt worden 

- Minder controle over de kwaliteit van gesprekken 

Innovatiegraad: zeer hoog 
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Conclusie: Het CAB, VAPH en Doof Vlaanderen verkiezen allemaal een zeer kwalitatieve 
dienstverlening. Door het platform voor alle tolken open te stellen kan niet gegarandeerd worden dat 
alle tolken over voldoende ervaring en kwalitatieve apparatuur beschikken om het gevraagde 
kwaliteitsniveu te garanderen. Niet wenselijk. 

7.3 USE CASE 3: NIEUW PLATFORM OF APP 

Bij deze use case wordt er van nul een nieuw platform gecreëerd, dit kan uitbesteed worden aan een 
bedrijf dat de nodige kennis heeft. Aangezien het van scratch gemaakt wordt, kan het platform zo 
gebouwd worden dat het voldoet aan de eisen van alle partijen. 

+ platform of app kan ontwikkeld worden naar eigen eisen 

+ Controle  

+ Total cost of ownership waarschijnlijk lager, mits ook andere gebruikers (waarschijnlijk overheden) 
gevonden kunnen worden 

- Indien geen andere gebruikers zijn kosten mogelijk hoger. Jarenlange ondersteuning voor alle 
operating systems (Android, iOS, MacOS, Windows, …) 

- Grotere up front investering 

- Tijdsintensief 

- Aantal partijen met ervaring met dovengemeenschap en werking platforms is beperkt 

Innovatiegraad: matig tot hoog 

Conclusie: Te overwegen. 

7.4 USE CASE 4: UITBEREIDING TAKENPAKKET TOLKEN 

In sommige diensten worden de afstandstolken ook ingezet voor andere taken, zoals het vertalen van 
websites of documenten van de overheid wanneer geen gesprekken gaande zijn, of zelfs andere 
administratieve taken. Dit kan enkel voor diensten waar de tolken in loondienst werken.  

+ Vermindering downtime tolken (en bijgevolg kosten) 

- Tolken in Vlaanderen zijn zelfstandig, niet in loondienst en kunnen bijgevolg niet voor eender welke 
andere taak worden ingezet. 

- Rusttijd tussen gesprekken is nodig om de focus voldoende te behouden 

Innovatiegraad: matig 

Conclusie: niet haalbaar voor Vlaamse afstandstolkendienst gezien Vlaamse tolken allen zelfstandigen 
zijn. 

7.5 USE CASE 5: FULL TIME EMPLOYEES 

In plaats van zich volledig te richten op het vernieuwen van de software, kan er ook gekeken worden 
naar het businessmodel. Momenteel werkt CAB met vijf deeltijdse tolken voor de 
afstandstolkendienstverlening. In Noorwegen bijvoorbeeld zijn er 70 tolken vast in dienst. De 70 tolken 
werken deels op de VRS-dienst, en deels op de baan. Zo heeft de dienst meer mogelijkheden en 
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flexibiliteit. Meer mogelijkheden omdat het ook livetolken aanbiedt en dus kunnen de tolken beter 
ingezet worden en hebben ze meer zekerheid.  

Aangezien CAB op één locatie gevestigd is, zou het zich moeten uitbreiden naar meerdere locaties 
over heel Vlaanderen zodat meerdere tolken aangenomen kunnen worden en een uitvalbasis hebben 
om op een afstandstolkendienst te werken. Als er meer tolken in dienst van CAB zouden werken, kan 
de afstandstolkendienst ruimere openingsuren hebben. 

+ Mogelijkheid tot verhoogde permanentie en andere taken 

- Er zullen meerkosten zijn voor het openen van nieuwe locaties, en het aannemen van de 
afstandstolken. Deze kosten kunnen gedekt worden doordat de tolken ook gaan livetolken 

- Volledige herinrichting nodig van het systeem. Alle Vlaamse tolken zijn vandaag zelfstandigen.  

Innovatiegraad: zeer hoog 

Conclusie: niet haalbaar voor Vlaamse afstandstolkendienst 

7.6 USE CASE 6: SAMENWERKING MET ANDERE DIENSTEN 

Momenteel staan in Vlaanderen de afstandstolkendienst en Teletolk naast elkaar. Een integratie van 
beide zou technisch niet uitdagend zijn. De meeste diensten in het buitenland maken ook gebruik van 
dezelfde technologieën van de dominante marktpartijen (zie hoofdstuk 6.1) en zijn bijgevolg 
compatibel met elkaar. 

Een samenwerking, het zij met huidige platformen, hetzij door de ontwikkeling van een nieuw platform, 
kan verschillende voordelen bieden. 

+ Mogelijkheid om te bellen naar het buitenland (Dove dient de lokale gebarentaal machtig te zijn) 

+ Meer controle en slagkracht in de markt door samenwerking 

+ Teletolk bereid tot samenwerking 

- Praktisch en financieel zeer uitdagend om te regelen 

- Ook binnen Vlaanderen vandaag reeds uiteenlopende financieringslijnen 

- Geen optie op de korte termijn 

Innovatiegraad: matig tot hoog 

Conclusie: niet haalbaar voor Vlaamse afstandstolkendienst op korte termijn. Op lange termijn wel 
wenselijk. 
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8 Feedback van de marktconsultatie 

8.1 PUBLIEKE FEEDBACK 

De marktconsultatie ging digitaal door op 27 mei 2020. Tijdens de marktconsultatie kregen de 
aanwezige partijen de mogelijkheid om feedback te geven via hun smartphone. Aan de bevraging 
namen volgende partijen deel: 

- 7 softwareontwikkelaars met ervaring in de dovengemeenschap 

- 9 softwareontwikkelaars zonder ervaring in de dovengemeenschap 

- 2 kennisinstituten 

- 3 overheid 

- 5 andere 

De deelnemers van de marktconsultatie zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Microsoft duvall Avit Systems BVBA 

Asem Solutions TVCN AE 

t-meeting KU Leuven eBO Enterprises 

GLWMax nWise AB Made 

Appwise x Wisemen KU Leuven CAB 

Licquid BV AtSharp Informatie Vlaanderen 

Televic Education NV Omnitor AB Vl Min. Onderwijs & Vorming 

RMDY Proximus 
 

 

De marktpartijen werd gevraagd hun oordeel te geven over hoe uitdagend of gemakkelijk te 
implementeren bepaalde functionaliteiten waren die op voorhand waren aangeduid als mogelijk 
uitdagend in de gesprekken tijdens de behoeftebepaling. De resultaten zijn weergegeven in 
onderstaande tabel: 
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Alle scores werden gequoteerd op een maximum van 5 punten. “Gemiddelde”  geeft het volledige 
groepsgemiddelde weer, “ervaren partijen ” is het gemiddelde van partijen die reeds actief zijn met software 
voor doven en “ andere partijen” is het gemiddelde van partijen die nog niet bezig zijn met de ontwikkeling 
van software voor doven. 

Hieruit blijkt duidelijk dat twee features over het algemeen de uitdagendste zijn: 

- Aanpassingen voor slechtzienden en blinden 

- Compatibiliteit met andere platformen als whatsapp, facetime, messenger etc. 

Bijgevolg zullen deze ook waarschijnlijk het duurste zijn om te implementeren, en dient het belang 
hiervan overwogen te worden. (Zie behoeftebepaling) 

Verder zien we belangrijke verschillen tussen de partijen mét en zonder ervaring in de 
dovengemeenschap. Over het algemeen schatten de partijen mét ervaring de 
implementatiemogelijkheden van de functionaliteiten zo’n 17% gemakkelijker in. Dit lijkt realistisch 
omdat ze reeds verder staan met verschillende features en die al standaard aanbieden in hun pakket 
(bv. Real-time tekst). 

Uitzonderingen hierop zijn: 

- Compatibiliteit met firewalls 

- Integratie van een planningstool voor gesprekken 

Deze worden beide gemakkelijker ingeschat door de marktpartijen zonder ervaring met doven. Gezien 
dit de functionaliteiten die het minst specifiek zijn voor doven is dit niet verbazingwekkend. 

 

 Maximum 
compatibility 
with firewalls 

protocols 

Integration of 
call 

scheduling 
tool for users 

Direct 
calling 
from 

hearing to 
deaf 

person 

Compatibility 
with emergency 
service solution 

Compatibility with 
other platforms: 

WhatsApp, facetime, 
Facebook 

messenger... 

Gemiddelde 3,3 3,2 3,3 3,2 2,5 
ervaren 
partijen  

3,3 2 3,8 3,7 3 

andere 
partijen 

3,5 4,25 3,5 2,8 2 

 Real 
time 
text 

Vibration, flash 
& call signal 

Video 
message 

queue 

Adjust for the 
visually impaired 

Ability to receive calls 
while the app is not 

open 
Gemiddelde 3,6 3,8 3,6 2,7 3,2 

ervaren 
partijen  

4,5 5 4,8 4 4 

andere 
partijen 

3,4 3,4 2,9 1,9 2 
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Marktpartijen werd ook gevraagd hun voorkeur te geven voor hun gewenste manier van samenwerken 
met de overheid. De resultaten zijn in de tabel hieronder weergegeven. 

De voorkeur van de marktpartijen gaat óf naar een 
jaarlijkse licentie voor een bestaand platform (vnl. 
voor de partijen met dovenervaring) óf naar een 
(co-)ontwikkeling van een nieuwe oplossing. 

Het ontwikkelen van een nieuwe oplossing via een 
rechtstreeks licentiemodel heeft minder de 
voorkeur. 
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9 AANBEVELINGEN 

9.1 Beleidsopmerkingen omtrent de tolkenopleiding 

Hoewel ze buiten de scope vallen van deze voorstudie, zijn tijdens het traject een aantal pijnpunten 
aan bod gekomen m.b.t. de tolkenopleiding. Deze worden in dit hoofdstuk samengevat. Het aanpakken 
van deze pijnpunten kan een positieve impact hebben op zowel de afstandstolkendienstverlening 
alsook andere tolkenactiviteiten. Voor deze punten zal een politieke beslissing genomen moeten 
worden om actie te ondernemen. 

1. Het gebrek aan afstandstolken in België 

Momenteel kampt België met een drastisch tekort aan afstandstolken. Dit leidt aan zowel de kant van 
de tolken als bij de dovengemeenschap tot problemen. Hetzij door overwerk, hetzij door het gebrek 
van het kunnen vinden van een tolk. Om deze redenen zou een actieve campagne voor het promoten 
van de opleiding tot een betere situatie kunnen leiden. 

2. Het verschil in opleidingsniveau tussen instituten 

Momenteel bestaat de opleiding voor doventolk zowel op universitair niveau als op dat van de 
hogeschool. Hoewel deze na hun opleiding een gelijkaardig statuut krijgen is er in de  praktijk een 
merkbaar verschil in kwaliteit en deontologie volgens zowel de doven- als de tolkengemeenschap. Ook 
zijn er, in mindere graad, verschillen tussen instituten merkbaar. 

In de praktijk leidt dit ertoe dat een substantiële fractie van de tolken als minder correct wordt 
beschouwd door de dovengemeenschap, en deze tolken al snel vermeden worden en weinig werk 
vinden. Een harmonisatie van de opleiding tot doventolk zou ervoor moeten zorgen dat alle tolken na 
afstuderen van een voldoende niveau zijn. 

 

9.2 AANBEVELINGEN VOOR DE DIENSTVERLENING 

Hieronder staan de items opgelijst die een positieve impact kunnen hebben op de dienstverlening die 
momenteel door het CAB verzorgd wordt. Wanneer deze punten overlopen worden is het duidelijk dat 
het CAB over het afgelopen jaar en sinds de start van dit project reeds vele stappen heeft ondernomen 
om de dienstverlening te verbeteren. Dit door hun sterke link met de dovengemeenschap en wil om 
steeds met hun doelgroep in discussie te gaan en te luisteren.  

1. Verbreding van de openingsuren 

Dit is de voornaamste voorwaarde voor de dienstverbetering volgens de dovengemeenschap. Hoe 
breder de openingsuren zijn, hoe meer gebruikers de dienst zullen gebruiken. Het CAB en het VAPH 
zijn reeds bezig met het traject voor de verbreding van de openingsuren. 

2. Afstandstolken aantrekkelijker maken voor de tolken. 

Afstandstolken is uitdagend voor de tolken. Een tolk moet bekend zijn met alle verschillende dialecten 
Vlaamse gebarentaal en snel kunnen mee zijn in een gesprek zonder al te veel context. Bovendien zijn 
dit meestal slechts korte opdrachten, wat ook de planning voor een tolk moeilijker maakt (in vgl. met 
bijvoorbeeld een opleidings-opdracht die een hele dag in beslag neemt met één opdracht). 



 
 

 

 

   

 

25 
 

Dit maakt het moeilijk om tolken te vinden die zowel de kunde als de motivatie hebben om te tolken 
voor de afstandstolkendienstverlening. Maatregelen die hier mogelijk bij kunnen helpen zijn: 

• Een bijscholing of permanente vorming opzetten specifiek voor afstandstolkendienstverlening 

• Toelaten om afstandstolkentaken van thuis uit te voeren 

• Een verhoogde vergoeding voor afstandstolken, en/of een vergoeding voor wachtdiensten 

• Flexibel omspringen met de planning in functie van de tolk (bv. vaste, volledige dagen van de 
week voor een bepaalde tolk in functie van zijn of haar voorkeuren) 

3. Tolken van thuis uit toestaan 

Dit kan leiden tot betere werkomstandigheden voor de tolken en bijgevolg meer beschikbaarheid voor 
de dienst. Voor de voorwaarden waar beide partijen het akkoord over waren, zie de resultaten van de 
workshop in annex 1. 

Sinds de start van de COVID-19 crisis zijn het CAB en de afstandstolken reeds begonnen met 
experimenteren met thuistolken. Hierdoor is een soort van proeftuin onverwacht in een 
stroomversnelling gekomen. Op basis van deze ervaring kunnen ook de regels voor de langere termijn 
worden opgesteld. 

4. Gebruikersondersteuning in gebarentaal 

Tijdens de voorstudie bleek dat veel doven geen gebruik maken van de dienst omdat ze deze 
onvoldoende kennen of begrijpen. 

Tijdens de voorstudie heeft het CAB een extra werknemer in dienst genomen die o.a. de technische 
ondersteuning van dove gebruikers als deel van zijn taken heeft. Hier hoeven dus geen extra acties 
ondernomen te worden. 

5. Sensibilisering & verspreiding binnen de dovengemeenschap 

Tijdens de voorstudie werd door de dovengemeenschap aangegeven dat waarschijnlijk meer doven 
van de dienst gebruik zouden maken indien deze nauwer verbonden was met hen. D.w.z. meer 
interactie op sociale media, aanwezigheid in de gemeenschap e.d. 

Convo Relay (https://www.convorelay.com/) werd aangehaald als een Amerikaanse dienst die als 
inspiratie kan dienen. De eigenaar van deze dienst is zelf doof, de communicatie gebeurt frequent en 
via verschillende kanalen, en ze proberen een gemeenschap rond de applicatie op te bouwen. 

Overwegende  dat het gebruik van de dienst door de COVID-19 crisis in 2020 sterk is toegenomen en 
de website vernieuwd werd, moet bijgevolg intern geëvalueerd worden of dit punt nog steeds aan de 
orde is. 

 

9.3 Aanbevelingen voor het platform 

Voor de voortgang met het platform zien we vandaag volgende scenario’s als mogelijk: 

9.3.1 SCENARIO 1: BUSINESS AS USUAL 

In dit scenario wordt gekozen voor een reeds bestaand platform bij een partij met voldoende ervaring 
met  oplossingen voor de dovengemeenschap. Dit is de veiligste optie, maar ook de minst innovatieve. 

https://www.convorelay.com/
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- Innovatiepotentieel: Beperkt. Het aanbod van deze partijen varieert, maar voor bijna alle 
bijkomede functionaliteiten t.o.v. vandaag zal een hoger serviceniveau aangegaan moeten 
worden. 

- Financiële impact: Beperkt. Er zal weinig marge zijn voor afwijking tegenover de bestaande 
licentie. De premium leveranciers bieden meer functionaliteiten, maar hier staat een 
verdubbeling of meer van de kosten tegenover. 

- Tijdslijn: Onmiddellijk beschikbaar. 

- Risico: Zeer beperkt. De platformen zijn reeds ontwikkeld en door hun aanwezigheid op de 
Europese markt is jarenlange support geen probleem. 

9.3.2 SCENARIO 2: EIGENAARSCHAP NEMEN OVER DE ONTWIKKELING 

In dit scenario worden partijen uitgenodigd om een applicatie te ontwikkelen samen met de overheid. 
Dit heeft de mogelijkheid om meer controle te nemen over de ontwikkeling, maar hier staat risico en 
een investering op voorhand tegenover. 

- Innovatiepotentieel: Hoog. Door eigenaarschap te nemen over de ontwikkeling kunnen 
functionaliteiten ontwikkeld worden specifiek voor ons gebruik en onze doelgroep. 

- Financiële impact: Groot. Een hogere up front ontwikkelingskost (grootteorde naar schatting 
€200.000-€300.000) zal tegenover een lagere licentiekosten staan. Total cost of ownership 
kan lager zijn op voorwaarde dat het onderhoud behapbaar blijft. Deze voorwaarde maakt het 
onwaarschijnlijk dat dit met een partij zal kunnen gebeuren die dit onderhoud niet zeer 
efficiënt kan laten verlopen of verspreiden over verschillende partijen. 

- Tijdslijn: >12 maanden voor ontwikkeling en testen 

- Risico: Matig tot groot. Afhankelijk van de ervaring van de betrokken partij met 
conferentiesystemen en ontwikkeling voor de dovengemeenschap. 

9.3.3 SCENARIO 3: EUROPESE SAMENWERKING 

Dit scenario richt zich voornamelijk op een gemeenschappelijke internationale ontwikkeling van een 
applicatie. De Noorse tolkendienst gaf reeds aan in dit pad mogelijk interesse te hebben. Dit is 
vergelijkbaar met het vorige scenario maar zal gespreid zijn over een langere termijn met minder 
risico. 

Vandaag gebeurt dit in zekere mate ook, maar onrechtstreeks. Individuele overheden komen met de 
vraag voor de ontwikkeling van features bij de dominante partijen, en deze features kunnen vervolgens 
ook aan andere overheden worden doorverkocht. Het eigenaarschap blijft op deze manier echter bij de 
marktpartij, en wordt niet in eigen handen genomen, waardoor de kosten voor individuele partijen ook 
hoger zijn. 

- Innovatiepotentieel: Hoog. Ook in dit scenario is er eigenaarschap over de ontwikkeling. 

- Financiële impact: Matig. Door het risico te verspreiden over meerdere diensten vermindert 
ook de financiële last voor de Vlaamse dienstverlening. 

- Tijdslijn: >24 maanden voor het opzetten van Europese samenwerking en ontwikkeling 
platform. Mogelijk zelfs meer. 
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- Risico: Matig. Het risico wordt verspreid over verschillende overheidsdiensten. 

 

9.3.4 ADVIEZEN VOOR DE VERDERZETTING 

Dankzij de inspanningen die reeds geleverd zijn en worden door het VAPH en het CAB met betrekking 
tot de dienstverlening is er ongeacht de keuze voor het scenario een mogelijkheid gecreëerd voor een 
substantiële innovatie op gebied van gebruikerservaring binnen de Vlaamse dovengemeenschap. 

In scenario 1 kunnen mogelijk enkele innovatieve functionaliteiten ontwikkeld worden bij een 
dominante aanbieder, maar de mogelijkheden hiervoor zullen erg beperkt zijn, zeker gezien het 
beperkte aantal Vlaamse gebruikers vandaag zal deze investering ook relatief zwaar zijn, terwijl hier 
weinig of geen winst op de licentiekosten tegenover staat. 

Hoewel scenario 3 logisch is vanwege de noodzaak aan de software in alle Europese lidstaten en een 
Europese co-ontwikkeling tot substantiële kostenbesparingen zou kunnen leiden op grote schaal zou 
dit een zeer grote inspanning vragen op politiek en organisatie-vlak. Dit zou op termijn waarschijnlijk 
leiden tot de laagste total cost of ownership. Noorwegen heeft tijdens het project reeds aangegeven 
hier interesse in te hebben. Gezien de administratie die hier mee gepaard gaat zal dit echter 
waarschijnlijk pas na meerdere jaren resulteren in een gebruiksklaar product, en valt dit niet binnen de 
verwachtingen van VAPH. . 

Vandaar lijkt voor verdere innovatieve technologische ontwikkelingen binnen een PIO-context 
voornamelijk scenario 2 aangewezen. Hierbinnen is veel innovatiepotentieel en de mogelijkheid om 
naar een lagere total cost of ownership te evolueren. Er kan ook gekozen worden voor een combinatie 
van scenario 1 en 2. Hier wordt gevraagd aan de markt om de bijkomende functionaliteiten te 
ontwikkelen gebruikmakend van  bestaande platformen of subsystemen, voor een apart 
ontwikkelingsbudget. 

Belangrijk is wel dat indien voor deze optie gekozen wordt, er voldoende vertrouwen moet zijn dat het 
onderhoud van het platform voor een lange periode (waarschijnlijk >5 jaar) gegarandeerd wordt. Indien 
een platform vanaf nul ontwikkeld en onderhouden moet worden voor de Vlaamse 
afstandstolkendienst is dit financieel zeer onaantrekkelijk. Vandaar dus is het belangrijk dat een partij 
reeds over een platform beschikt om de ontwikkeling van te starten en mogelijk meerdere klanten kan 
aanwerven om dit te onderhouden.  

De technische behoeften voor dit platform zijn opgenomen in hoofdstuk 5: de behoeftebepaling. Voor 
de behoeften die als niet kritiek werden aangeduid dient een kosten-baten afweging gemaakt te 
worden. In samenwerking met marktpartijen kan bijvoorbeeld in de aanbestedingsprocedure 
besproken worden wat de meerkost kan zijn voor deze functionaliteiten door te vragen deze als 
verplichte optie aan te bieden. 
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10 ANNEX 1: RESULTATEN WORKSHOP 

10.1 BESPREKING WORKSHOP 

Het doel van deze workshop was om samen met alle betrokken partijen (CAB, Doven, tolken en 
overheid) te komen tot een verbeterd systeem voor de afstandstolkendienst waar alle partijen zich in 
kunnen vinden. Tijdens deze workshop zijn volgende thema’s besproken: 

• Verbreding van de openingsuren (evt. met wachtdiensten) 

• Mogelijkheid tot thuiswerken voor tolken 

• Gebruikte technologie en mogelijkheden 

De oefeningen en hun uitkomst zijn samengevat in onderstaand document. 

10.2 OEFENING 1: WENSLIJST SPECIFICATIES 

Op het canvas staan de voornaamste verbeteringen die tijdens de interviews aan bod zijn gekomen 
waar technische ontwikkeling voor nodig is (bv. niet verbreding van de openingsuren). Links op het 
canvas staan de functionaliteiten besproken. In het midden hebben de tolken en de doven een score 
gegeven van 1 tot 5 (optioneel – essentieel) voor desbetreffende functionaliteit. Daarnaast werden er 
nog opmerkingen gemaakt.  

Het doel van deze oefening is om prioriteiten te stellen. Welke functionaliteiten kunnen eventueel 
wachten? (bv. totdat aantal gebruikers gegroeid is) 
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10.2.1 FUNCTIONALITEITEN 

1. Selectie voorkeurstolk 

= Een dove kan kiezen om voor een bepaald gesprek gebruik te maken van een voorkeurstolk, mits 
reservering voldoende op voorhand. 

 
Opmerkingen:  

- Deze functie is niet prioriteit maar wel behulpzaam.  

- Tolken hebben liever dat naam niet gedeeld wordt, doven hebben dat liever wel. 

- Gevaar: Sommige tolken zullen veel meer werk hebben als andere. Indien dit een standaardfunctie 
is kan het dat doven enkel naar voorkeurstolk bellen 

- Als er een tolk nodig is voor vreemde talen (Engels, Frans, …) moet er momenteel een afspraak 
gemaakt worden. 

Conclusie: 

- Deze functie is geen prioriteit op korte termijn. Indien ze er komt dient het enkel voor uitzonderlijke 
gevallen te zijn (bv. Enkel na afspraak), om ervoor te zorgen dat bepaalde tolken niet overbelast 
worden. Tenslotte is het niveau van alle afstandstolken vandaag ook al zeer hoog. 

2. Interface voor doof-blinden 

= Ook slechtzienden kunnen gemakkelijk gebruik maken van de applicatie. 

 
Opmerkingen:  

- Deze functie bestaat al bij nWise in de vorm van een andere gebruikersapplicatie. Er dient worden 
nagekeken of deze ook gratis beschikbaar is. 

- Alles in één applicatie zou het beste zijn 

o De mogelijkheid moet er zijn om het “on the fly” te veranderen. 

o Waar thema’s veranderd kunnen worden 

o Er focus is op de lay-out, stijl, iconen, … 

Conclusie: 

- Dit is waarschijnlijk een “Quick win”, ook indien nog niet bestaande is dit waarschijnlijk eenvoudig 
toe te voegen. 

3. 24/7 nooddienst VGT die wachtrij omzeilt 

= Bovenop de bestaande oplossingen voor noodsituaties moet een VGT-dienstverlening op elk 
moment mogelijk zijn, eventueel zelfs een ander gesprek onderbrekend. 
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Opmerkingen:  

- Hoe organiseren is nog de vraag, maar dit is uiterst belangrijk aangezien het om levens gaat. 

- Deze functionaliteit bestaat ook al bij nWise maar moet getest worden. En de werking is niet 
optimaal (bv. Bestaande gesprekken kunnen niet onderbroken worden voor noodgevallen) 

- Dit moet ook bij de hulplijn geïnstalleerd worden, zij moeten dan weten welke tolk van dienst is. 

- Kan dit ook breder dan 112? Kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar antigifcentrum? 

Conclusie: 

- Hoewel dit een zéér belangrijk onderwerp is, zal een praktische oplossing nog uitdagend zijn. Er 
lopen nog andere projecten om hier tot een oplossing te komen. Binnen de scope van dit project is 
dit niet de focus. 

- Wel moet ervoor gewaakt worden dat een eventueel nieuw platform technisch voorbereid is op de 
gevraagde functionaliteiten. 

4. Rechtstreeks bellen van horende naar dove 

= De horende dient in dit geval niet te bellen via de tolkendienst. Een tolk wordt automatisch 
ingeschakeld in het gesprek wanneer een dove ene telefoonoproep krijgt. 

 
Opmerkingen: 

- Technisch kan dit al maar brengt een kostprijs met zich mee. 

- Een tussenoplossing zou een videoboodschap zijn als “voicemail”. 

- Deze functie zou een voordeel zijn voor de dove voor het werk zoals een sollicitatie. 

Conclusie: 

- Deze functie is omwille van de hoge kostprijs en vereiste korte wachttijden momenteel niet 
haalbaar voor alle gebruikers. Voor een beperkte groep van gebruikers kan deze wel veel waarde 
toevoegen. Eventueel kan dit op aanvraag mits goedkeuring per individu toegevoegd worden. 

- Niet de eerste prioriteit. 

5. Op meerdere toestellen tegelijkertijd ingelogd zijn 

= De gebruiker kan op zijn PC/laptop en smartphone tegelijkertijd ingelogd zijn en oproepen 
ontvangen. 

 
Opmerkingen: 
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- Het is mogelijk op twee verschillende toestellen (GSM-laptop) ingelogd zijn maar niet op twee 
dezelfde (laptop-laptop). 

- Soms is het onhandig als een persoon belt met bv. De laptop van zijn partner, omdat in dit geval de 
tolk de verkeerde persoon te zien krijgt. 

- Kan de software van naam wisselen? Wisselen tussen verschillende accounts? 

Conclusie: 

- Deze functie is geen prioriteit ten opzichte van de andere die zijn opgelijst. 

6. Gebeld kunnen worden zonder dat de app open staat 

= De dove kan oproepen ontvangen op zijn smartphone zoals een gewone telefoonoproep. 

 
Opmerkingen: 

- Andere videochat apps (Facetime, whatsapp…) kunnen dit wel.  

Conclusie: 

- Deze functie is essentieel. Het is een groot ongemak om niet gebeld te kunnen worden als de app 
niet draait op de achtergrond. 

7. Dove geeft zelf gebruikte uren in 

= De dove kan voor het gesprek aangeven of het gaat over onderwijs-, werk- of welzijns-uren. 

 
Opmerkingen: 

- Deze functie heeft geen prioriteit. 

- Voor de doven zou er geen onderscheid moeten zijn tussen de uren (L,A,O,…). 

- Het zou veel werk zijn voor de doven om dit in te vullen. 

- Voor de tolken is het moeilijk in te schatten wat voor uren het zijn 

Conclusie: 

- Hoewel dit een ongemak is voor de tolken, is het geen oplossing om deze verantwoordelijkheid naar 
de gebruikers te verschuiven. 

8. Vergemakkelijkte aanmeldingsprocedure 

= Beschrijf hoe het registratieproces voor de dove zou moeten verlopen. Welke stap kan mogelijk 
geëlimineerd worden? 
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Opmerkingen: 

- Het kan sneller en eenvoudiger. 

- Dit zou ook moeten kunnen voor buitenlanders. 

- De vraag dient aan de overheid gesteld te worden of “iedereen” van de dienst gebruik zou mogen 
maken, of we dit toch nog willen limiteren. 

- VAPH nummer zou niet moeten. 

Conclusie: 

- Dit is waarschijnlijk een “quick win”. Idealiter verloopt de aanmeldingsprocedure volledig via de app. 

10.3 OEFENING 2: WERKING DIENSTVERLENING 

Voor deze twee oefeningen zijn de gebruikers en tolken in aparte groepen opgesplitst en zijn deze 
canvassen elks benaderd van een ander perspectief. Er zijn drie modelscenario’s voorzien, die dan elks 
besproken worden vanuit een ander standpunt (tolken, gebruikers) 

1. Afstandstolken van thuis uit met professionele apparatuur 

2. Afstandstolken van op flexibele werklocaties 

3. Afstandstolken vanuit het CAB, aangevuld met thuistolken met een basis-uitrusting tijdens 
de daluren 

Deze scenario’s dienenden slechts als voorbeelden om de discussie op gang te brengen.  

Links op de canvas staat de uitleg omtrent het scenario met bovenaan een tijdlijn, en daaronder een 
overzicht van de locaties van de tewerkstelling. Op de rechterkant van de canvas worden er 
opmerkingen gemaakt.  
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10.3.1 SCENARIO 1: PROFESSIONELE UITRUSTING THUIS 

- Tolken die deelnemen krijgen thuis professionele uitrusting beschikbaar om een goede 
dienstverlening te voorzien. 

- Perioden van permanentie of verminderde dienstverlening kunnen gemakkelijk gekozen worden. 

- Tolken vanop het CAB kan nog (keuze aan tolk) 

- Ook tijdens verminderde dienstverlening goede technische kwaliteit. 

- Kan zorgen voor storende omgevingsfactoren (privacy, achtergrond…) 

10.3.2 SCENARIO 2: FLEXIBELE WERKPLEKKEN VERSPREID OVER VLAANDEREN 

- Kleine kamers, identiek aan de lokalen voor afstandstolken vandaag, worden op verschillende 
locaties ingericht. 

- Zelfde kwaliteit van dienstverlening als vandaag, ook betreffende omgeving 

- Door nabije afstand worden kortere openingsmomenten overweegbaar, of enkel op afspraak. 

10.3.3 SCENARIO 3: EEN VERMINDERDE DIENSTVERLENING MET EEN BASIS-
UITRUSTING 

- Tolken die deelnemen kunnen thuis aan de hand van eigen laptop, tablet of PC afstands-tolk 
opdrachten aannemen 

- Tijdens de standaard-openingsuren is nog steeds hoge-kwaliteit dienstverlening op het CAB 

- Tijdens verminderde dienstverlening kunnen bepaalde technische functionaliteiten onbeschikbaar 
zijn. 

- Kan zorgen voor storende omgevingsfactoren (privacy, achtergrond…) 
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In het geval van wachtdiensten van thuis uit kan dit gebeuren aan een verminderd uurtarief ten opzichte 
van de permanentie. Bij alle scenario’s zullen de effectief getolkte uren wel sowieso vergoed moeten 
worden aan het normale tarief voor de tolk.   
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11 ANNEX 2: OVERZICHT MARKTPARTIJEN & REFERENTIECASES 

11.1 OVERZICHT MARKTPARTIJEN 

11.1.1 CISCO 

Cisco provides multiple conference systems and is number one for collaboration, meetings, calling 
and video. Webex video conferencing and collaboration capabilities 

• Open platform 

Customize and integrate features into your own unique workflow. 

• Full tool suite 

Calling, meeting, and team collaboration connect people like never before.  

11.1.2 POLYCOM 

Mainly provides products for conferencing, but they also have software. They are compatible and offer 
products and services for Microsoft. 

11.1.3 ABAIA VIDEO SYSTEMS  

(more in Asia) = more business related, some kind of VRS/VRI.   

11.1.4 GOOGLE DUO 

is free application that you can use. Same as facetime, on all platforms. Private company in Norway 
provides. They have small but simple platform for psychiatrist online. They can fix features (but they 
want only closed platform). They are different price think Sasa.  https://confrere.com/ 

11.1.5 NEXTALK 

http://www.nextalk.com/ 

Allows hard of hearing individuals / employees to place and receive phone calls. 

Return path voice is converted to text, which is displayed on the screen for the hard of hearing person 
to read. 

They also provide VRS and VRI platform. 

11.1.6 ACCESSAPHONE 

IPTTY is a text application that allows users to make and receive calls to and from other TTY 
machines. The system can be inegrated in Cisco devices. 

11.1.7 MICROSOFT MEET 

Microsoft Teams is the hub for team collaboration in Office 365 that ... Teams brings everything 
together in a shared workspace where you can chat, meet, share ... 

We have desktop apps for Windows and MacOS, as well as mobile apps for iOS, Android, and Windows 
Phone. 

https://confrere.com/
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Teams delivers Intelligent Communications: 

• Messaging: Teams now offers unified presence, federated chat, and contacts, as well as in-line 
translation capabilities that allow team members to converse in their native language. 

• Meetings: Cloud-based meeting recording, support for larger meetings of up to 250 participants; 
federated meetings, which provides the ability to host meetings across multiple organizations; 
meeting lobby so you can qualify dial-in callers before they join your meeting; and dial-in fallback 
support to ensure people can join a meeting even in the event of network issues.  For additional 
information on new meeting capabilities in Teams, check out Meet Now with Microsoft Teams. 

• Calling: Boss and delegate support, call queues, auto-attendant, consultative transfer, do-not-
disturb breakthrough, the ability to forward a call to a group, and out of office support. In addition, 
Direct Routing enables you to bring your own telephone service to Teams, which along with Calling 
Plans provides you additional choice for dial tone in Microsoft Teams.  

• Enhancements to the devices ecosystem for Teams: An update for Skype Room Systems that 
enables them to join Teams meetings; Teams app for Surface Hub in the Microsoft Store; Teams 
Conferencing Gateway, which allows you to use existing Skype for Business certified SIP-based 
phones with Teams; and USB HID Support for Teams, enabling customers to answer, end calls and 
control mute and volume using USB peripherals. In addition, cloud video interop services to support 
Teams meetings with existing VTC systems are underway with offerings from Pexip, Polycom, and 
Blue Jeans to be generally available later this calendar year. 

11.1.8 ZOOM 

provides remote conferencing services using cloud computing. Zoom offers communications 
software that combines video conferencing, online meetings, chat, and mobile collaboration 

11.1.9 GOOGLE MEET 

 

Google Meet is a video conferencing app. It is the business-oriented version of Google's Hangouts 
platform and is suitable for businesses of all sizes. ... Google Meet allows users to dial in phone 
numbers to access meetings, thus enabling users with slow or no internet connection to call in. 

Google Meet is a video conferencing app. It is the business-oriented version of Google's Hangouts 
platform and is suitable for businesses of all sizes. The solution enables users to make video calls 
with up to 30 users per high-definition video meeting. 

 

The app allows users to join pre-scheduled meetings from calendar events, choose a link, enter 
meeting code and even dial in from their phones if the invitation includes a phone number. Google 
Meet integrates with G Suite versions of Google Calendar and Gmail and shows the complete list of 
participants and scheduled meetings. It shows a "join" button for users to connect to the meeting and 
provides options to mute and turn off the video during the meeting. 
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Google Meet allows users to dial in phone numbers to access meetings, thus enabling users with slow 
or no internet connection to call in. However, dial-in numbers are only available to the G Suite 
enterprise edition customers. 

11.1.10 BIGBLUEBUTTON 

BigBlueButton is a leading free and open source web conferencing software system that supports the 
online learning facility. It is based on the GNU/Linux operating system and runs on Ubuntu 16.04. The 
stable version 2.0-RC11 of this Java-based software program holds software license as per LGPL. 

• BigBlueButton software offers tailor-made tools for teachers to share their slides, audio, video, 
chat and desktop with students. 

• Live whiteboard is made available for presenters and groups with the ability to zoom, highlight, 
draw and write on presentations. 

• No limit is set to share the number of webcams in a session. They limit just by the bandwidth. 

• The software works for the benefits of schools and aims at meeting WCAG 2.0 accessibility 
standards. 

11.1.11 OPENMEETINGS 

OpenMeetings, the open source software, is used for online training, presenting, web conferencing, 
document editing, user desktop sharing, and collaborative whiteboard drawing. Its Red5 media server 
based software works on HTML5 and Flash. This MySQL supported and Apache License 2.0 based 
software got its stable version 4.07 is available in 31 languages. 

• OpenMeetings software has been downloaded over 250,000 times. 

• It facilitates four options for audio/video functions: audio + video, audio-only, video-only and 
picture-only. 

• It supports recording meeting sessions and downloading them as AVI/FLV files. 

• It provides screen sharing facility as well. 

• Advanced file explorer and the moderating system facilitate in all meeting rooms. 

• Multi-Whiteboard and Chat facility is available with a full range of tools and documents inside. 

11.1.12 EZTALKS CLOUD MEETING 

The cloud-based video conferencing system ezTalks offers small & medium-sized businesses and 
large enterprises an exceptional platform to communicate as well as collaborate online. The ezTalks 
support Windows, Mac, Android, iPhone, and iPad applications. It facilitates HD video conferencing 
with different plans and packages. 

• The ezTalks software provides free software hosting up to 100 participants. 

• The software incorporates HD video and audio, an innovative whiteboard and cross-platform 
chatting system. 

• It supports playback, recording, and scheduling features to allow the users to share video and 
audio recordings and send them reminders about upcoming meetings or webinars. 
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• An unlimited number of live webinars, multiple presenters, webinar cloud storage, custom 
registration page and screen sharing with co-annotation are some additional features the 
software supports. 

 

11.1.13 JITSI 

The multi-platform video conferencing platform – Jitsi is 100% free and open source. It supports web 
platform, Windows, Linux, Mac OS X, and Android platforms and hosts Jitsi Meet and Jitsi Videobridge 
as its most aspiring video conferencing projects. 

• Jitsi software supports attended and blind call transfer facility. 

• Auto re-connect, auto answer, auto forward call recording facility makes it very usable 
software. 

• The software provides instant messaging encryption with OTR, Direct media connection 
establishment with the ICE protocol, File transfer for XMPP, AIM/ICQ, Windows Live 
Messenger, YIM, IPv6 support for SIP and XMPP and many other features. 

• Jitsi Videobridge provides group video support. 

 

11.1.14 MCONF 

Mconf is an open-source and free web conferencing system that is an advanced and more customized 
version of BigBlueButton. It holds GNU’s General Public Licensing 3.0. Mconf-Live, Mconf-Web, and 
Mconf-Mobile are the three most crucial component of Mconf project. 

• Mconf supports document sharing procedure where users are free to share any document 
materials and any member of the community can access these documents. 

• The users can also tag and version the documents so that one can easily search for them later 
on. 

• The software lets you create an account, join a meeting, share your meeting session, 
customize the things and access your meeting room. 

• The software enables the users to download the presentation and copy the chat to the 
clipboard.   

• Here, users can share multiple cameras. 

 

11.1.15 JAMI 

Jami is a free and open source web conferencing and instant messaging software for individuals as 
well as the industries. This universal communication tool works on Linux, Microsoft Windows, OS X, 
iOS and Android platforms and holds GNU General Public License. 

• Jami software is SIP-compatible software with OpenDHT support. 

• It facilitates instant messaging and an unlimited number of calls. 



 
 

 

 

   

 

39 
 

• It provides multi-channel audio support, ‘Flac’ and ‘Vorbis’ ringtone support, multiple audio 
codecs support, TLS and SRTP support and DTMF support. 

• Locale settings are available in the following languages: French, English, Russian, German, 
Chinese, Spanish, Italian, and Vietnamese. 

• It offers end-to-end encryption used for chat, video and voice facility. 

 

11.1.16 LINPHONE: 

GNU (GPL) General Public Licensed - Linphone is a free voice over IP softphone widely used for Voice 
over IP, instant messaging, video conferencing. Initially, the Linux was the base for developing 
Linphone, but now it also works on Microsoft Windows, Mac OS X, and mobile phones running 
Windows Phone, iOS or Android. 

• Linphone software offers an easy-to-use graphical interface. 

• It provides advanced calling features like HD video calls with video preview, audio conference 
calls and call transfer & multi-call management (pause and resume). 

• The software facilitates enhanced audio and video quality. 

• It provides enhanced instant messaging experience. 

• It assures absolute security with audio and video encryption and end-to-end encryption for 
messaging. 

11.1.17 RIOT 

Riot is an open source and free instant messaging and web conferencing software relying on Matrix 
protocol. It is licensed as per Apache License 2.0 and is available as a web application and desktop 
apps for all the major operating systems and as a mobile app for Android and iOS. 

• Riot software's design associates with the Matrix React SDK, i.e., a React based software 
development kit for easy and secure development of the Matrix client. 

• It facilitates custom communication that is more than just a simple chat. 

• It lets the users configure servers quickly, and they are extendable with advanced features like 
anti-virus and custom behaviour. 

• The ability of the software of bridging up other communications into the app through the 
Matrix such as IRC, Slack, and Telegram, etc., is excellent. 

• The Google Play Downloads record of the app is over 100,000 times. 

11.1.18 GLOBAL MEET 

GlobalMeet Collaboration makes it easy to join or host a meeting. Attendees can join using the device 
of their choice and experience quality audio, video, web and screen sharing capabilities. 

Whether you are in the office or on the go, our small business conferencing solutions give you the 
same full-featured experience from your computer or mobile device. The GlobalMeet app allows you to 
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host meetings directly from your phone or tablet and offers features like screen sharing, multipoint 
video, file sharing, chat and much more. 

No Downloads Required 

Any small business owner knows that time is of essence. When meeting with a sales prospect, client 
or even team member, you can’t afford to wait for everyone to download software. That’s why PGi’s 
cloud-based web conferencing solution, GlobalMeet, doesn’t require your guests to download 
anything. Simply share the meeting URL and get started! 

Three-Way Calling 

In a meeting and need to add another person? No problem. GlobalMeet makes three-way calling easy. 

 
 

11.2 INSPIRATIE- EN REFERENTIECASES 
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Innovaties in de context van contactcenters en klantinteracties (met overheden) zijn alomtegenwoordig. 
We verzamelden enkele inspirerende voorbeelden als onderdeel van het vooronderzoek. 

1. Sign language recognition van KinTran gebruikt AI en herkenningstechnologie om gebarentaal om 
te zetten in tekst en audio. https://www.kintrans.com/ 

2. Project ASLAN: De Universiteit van Antwerpen heeft een gebarentaal humanoïde om de dove 
mensen en mensen met normaal gehoor te helpen communiceren. Het is een 3D geprinte robothand 
die woorden kan vertalen in gebarentaal. https://www.uantwerpen.be/en/research-
groups/op3mech/projects---publicati/academic/project-aslan/ 

3. Slimme handschoenen kunnen gebarentaal omzetten naar tekst die verschijnt op het scherm van 
de gsm. https://www.wearable-technologies.com/2019/06/kenyan-invents-smart-gloves-that-turn-
sign-language-gestures-into-audio-speech/ 

4. MSU heeft een camera technologie ontwikkelt dat gebarentaal direct vertaald naar audio en dus kan 
je de gebarentaal horen. https://msutoday.msu.edu/news/2019/new-technology-breaks-through-
sign-language-barriers/ 

5. Een Messenger applicatie dat je toelaat handgebaren te sturen, genaamd Five app. Je typt een tekst 
in en het wordt automatisch door een kleine avatar in gebarentaal getoond. Je kan een 
gezichtsexpressie erbij zetten. https://fiveapp.mobi/ 

6. Ontdek de emoties die bij een tekst zijn bedoeld, http://liwc.wpengine.com/ analyseert jouw tekst 
en zegt wat positief, negatief, sociaal, emotionieel, enzovoort is.  

7. Speech Synthesis Markup Language (SSML) is een XML taal die het toelaat stem gecontroleerde AI 
systemen (bvb. Alexa) te praten met een toon, pauze, volume van de tekst en verschillende 
uitspraken van letters of woorden. https://developer.amazon.com/docs/custom-skills/speech-
synthesis-markup-language-ssml-reference.html 

8. SignAll biedt real-time vertaling van gebarentaal naar tekst. 
https://techcrunch.com/2018/02/14/signall-is-slowly-but-surely-building-a-sign-language-
translation-platform/ 

9. Een ander applicatie die tekst omzet in gebarentaal is Signily: 
https://www.businessinsider.com/text-in-american-sign-language-with-keyboard-app-signily-
2015-8?r=US&IR=T 

Emerging technology New and advanced cochlear implants are in progress (Gaylor et al. 2013). 
Moreover, another prosthetic technology is emerging, the auditory brainstem implant (ABI), which is a 
hearing device that stimulates neurons directly at the human brainstem, bypassing the inner ear and 
acoustic nerve (Monsanto et al. 2014). This device is designed primarily for children with profound 
hearing loss at birth who cannot receive – because of various medical reasons – cochlear implants. 
Normal hearing is not restored but children may improve their conditions, and this could partly prevent 
deficits in communication skills secondary to their challenges. Though this device does not help with 
speech recognition it does allow for better registration of sounds. Other emerging technologies for deaf 
and hearing impaired people are essentially applications of existing technologies (NC-DHHS 2016), such 
as  

• Google glasses equipped with sign language interpreters (Figure 10); they exploit a number of 
apps (e.g., Hand Talk, Mimix3D, ASL Translator, ProDeaf Translator, etc.) already available on 

https://www.kintrans.com/
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/op3mech/projects---publicati/academic/project-aslan/
https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/op3mech/projects---publicati/academic/project-aslan/
https://www.wearable-technologies.com/2019/06/kenyan-invents-smart-gloves-that-turn-sign-language-gestures-into-audio-speech/
https://www.wearable-technologies.com/2019/06/kenyan-invents-smart-gloves-that-turn-sign-language-gestures-into-audio-speech/
https://msutoday.msu.edu/news/2019/new-technology-breaks-through-sign-language-barriers/
https://msutoday.msu.edu/news/2019/new-technology-breaks-through-sign-language-barriers/
https://fiveapp.mobi/
http://liwc.wpengine.com/
https://developer.amazon.com/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html
https://developer.amazon.com/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html
https://techcrunch.com/2018/02/14/signall-is-slowly-but-surely-building-a-sign-language-translation-platform/
https://techcrunch.com/2018/02/14/signall-is-slowly-but-surely-building-a-sign-language-translation-platform/
https://www.businessinsider.com/text-in-american-sign-language-with-keyboard-app-signily-2015-8?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/text-in-american-sign-language-with-keyboard-app-signily-2015-8?r=US&IR=T
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the market, which display an on-screen avatar who translates the words heard into sign 
language; the system projects the interpreter on the screen of the glasses;  

• various systems to provide real-time captioning, for instance, an app developed at Georgia Tech, 
working with a smartphone. The person with whom the glass wearer is speaking simply talks 
into the phone and the transcribed text automatically appears within the glass.  

• purpose-designed software for laptops and tablets;26  

• several smartphone applications Actually, research on technology for deaf and hearing impaired 
people largely coincides with research on mainstream technology. This is not surprising 
because the information and communication revolution has been largely based on visual 
communication; consequently, deaf and hearing impaired people have been only marginally 
disadvantaged by technology advances, while, since the beginning, they have had the 
opportunity to use the huge potentialities of novel information technologies. This has allowed 
the Deaf community to become technology savvy. Deaf and hearing impaired people have thus 
actively contributed to mainstream technology (WFD 2014). They have been among the first 
adopters of video chat technologies and services such as Skype, Google Hangout and 
FaceTime. The sam holds true for Instant Messaging (IM) (WFD 2014). Also text-to-speech and 
speech recognition software has been promoted – and first used – by deaf people to 
communicate with others without the need for sign language or lip reading (WFD 2014). Finally, 
the Deaf community has espoused and successfully advocated the Design for All approach27, 
which is now the benchmark.  

26 E.g. the video-based sign language interpreting and text-based operator service introduced in Hungary by the Hungarian Association of the 
Deaf and Hard of Hearing (https://www.skontakt.hu/english/).  

27 “Design for All is based on the recognition of the fact that it is often easier and more cost-effective to design a product from the ground 
up, so that anyone can use it, rather than building in accessibility features for specific target groups after the fact” (WFD 2014, 1). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_IDA(2018)603218(ANN2)_
EN.pdf 

https://www.skontakt.hu/english/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_IDA(2018)603218(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603218/EPRS_IDA(2018)603218(ANN2)_EN.pdf

