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Sociaal tolk- en vertaaldiensten: wie doet wat? Wie kan waar terecht? 

DIENST TELEFOONTOLKEN TOLKEN TER PLAATSE GESCHREVEN VERTALING 
Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon 

Vooruitgangstraat 323/3 

1030 Brussel 

Tel.: 02-208 06 11 

Fax: 02-208 06 12 

info@vlaamsetolkentelefoon.be 

https://twitter.com/#!/VlmseTolkentel 

Regio: Vlaanderen  

 voor openbare diensten en 

maatschappelijke voorzieningen 

onder Vlaamse bevoegdheid 

  

Sociaal vertaalbureau van Brussel Onthaal 2 

Cellebroersstraat 16 - 1000 Brussel 

Tel: 02-511 27 15/ 511 27 15  

Fax: 02 / 503.02.29 

svb.bo@skynet.be 

 voor organisaties die niet terecht 

kunnen bij Ba-bel Vlaamse 

Tolkentelefoon 

 voor organisaties in het kader van 

opvang asielzoekers (Fedasil, 

Rode Kruis, LOI’s, Caritas) 

 voor Nederlandstalige en 

tweetalige openbare diensten en 

sociale hulpverlening in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 voor Nederlandstalige en 

tweetalige openbare diensten 

en sociale hulpverlening in 

het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest; 

 voor organisaties die niet 

terecht kunnen bij het 

vertaalaanbod in Vlaanderen. 

Provinciaal Aanbod Sociaal Tolken voor 

Anderstaligen in Vlaams-Brabant (PASTA) 

Provincieplein 1 

3010 Leuven 

Tel.: 016-26 77 70 

Fax: 016-26 77 01 

pasta@vlaamsbrabant.be  

  voor openbare diensten en sociale 

hulpverlening in de provincie 

Vlaams-Brabant. 

 voor openbare diensten en 

sociale hulpverlening in de 

provincie Vlaams-Brabant. 

http://www.vlaamsetolkentelefoon.be/
mailto:info@vlaamsetolkentelefoon.be
https://twitter.com/#!/VlmseTolkentel
http://www.sociaalvertaalbureau.be/
mailto:svb.bo@skynet.be
http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/minderheden/sociale-tolken/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/minderheden/sociale-tolken/index.jsp
mailto:pasta@vlaamsbrabant.be
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DIENST TELEFOONTOLKEN TOLKEN TER PLAATSE GESCHREVEN VERTALING 
Tolk- en vertaaldienst Provincie Antwerpen (TOPA) 

Boomgaardstraat 22 bus 101 

2600 Berchem 

Tel.: 03-240 61 77 en 03-240 56 96 

Fax: 03-240 61 62 

tolkenvertaaldienst@welzijn.provant.be 

  voor openbare diensten en sociale 

hulpverlening in de provincie 

Antwerpen. 

 voor openbare diensten en 

sociale hulpverlening in de 

provincie Antwerpen. 

Stedelijke Tolk- en Vertaaldienst Antwerpen (STA) 

Districtshuis Wilrijk bist 1  

2610 Wilrijk 03-338 54 44 

 

  voor openbare diensten en sociale 

hulpverlening in de stad 

Antwerpen. 

 voor openbare diensten en 

sociale hulpverlening in de 

stad Antwerpen. 

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst 

Maatschappelijke Participatie - team insluiting en 

diversiteit, Tolk- en Vertaalservice 

Provinciaal Administratief Centrum 

Woodrow Wilsonplein 2 

9000 Gent 

Tel.: 09-267 71 44 

Fax: 09-267 73 97 

Greet.de.kesel@oost-vlaanderen.be  

  voor openbare diensten en sociale 

hulpverlening in de provincie 

Oost-Vlaanderen behalve regio 

Groot-Gent. 

 voor openbare diensten en 

sociale hulpverlening in de 

provincie Oost-Vlaanderen 

behalve regio Groot-Gent. 

Tolk- & Vertaalservice Gent (TVGent) 

Wolterslaan 16 

9000 Gent 

Tel.: 09-235 29 63 

Fax: 09-233 37 80 

info@tvgent.be  

  voor lokale openbare besturen en 

non-profitorganisaties die actief 

zijn in welzijn, gezondheid, 

onderwijs, werkgelegenheid en 

huisvesting in Groot-Gent en die 

een samenwerkingsovereenkomst 

hebben of aangaan met TVGent. 

 voor lokale openbare besturen 

en non-profitorganisaties die 

actief zijn in welzijn, 

gezondheid, onderwijs, 

werkgelegenheid en 

huisvesting in Groot-Gent en 

die een samenwerkings-

overeenkomst hebben of 

aangaan met TVGent. 

http://www.provant.be/welzijn/gelijke_kansen/tolk-_en_vertaaldien/index.jsp
mailto:tolkenvertaaldienst@welzijn.provant.be
http://www.antwerpen.be/tolkendienst
http://www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/gelijke_kansen/minderheden/projecten/vertaaltolk_dienst/index.cfm
mailto:Greet.de.kesel@oost-vlaanderen.be
http://www.tvgent.be/
mailto:info@tvgent.be
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DIENST TELEFOONTOLKEN TOLKEN TER PLAATSE GESCHREVEN VERTALING 
Sociaal Tolken- en Vertaaldienst deSOM vzw West-

Vlaanderen            

President Kennedypark 30 

8500 Kortrijk 

Tel.: 051-69 47 78 

tolkenvertaaldienst@deSOM.be  

  voor openbare diensten en sociale 

hulpverlening in de  provincie 

West-Vlaanderen die een 

overeenkomst hebben met sociaal 

tolk- en vertaaldienst deSOM. 

 voor openbare diensten en 

sociale hulpverlening in de 

provincie West-Vlaanderen 

die een overeenkomst hebben 

met sociaal tolk- en 

vertaaldienst deSOM. 

Sociale Tolk- en Vertaaldienst Limburg 

Universiteitslaan 3 

3500 Hasselt 

Tel.: 011-30 57 52 

Fax: 011-30 57 09 

tolkendienst@limburg.be  

  voor diensten met een openbaar, 

medisch of psychosociaal karakter 

in Limburg. 

 voor diensten met een 

openbaar, medisch of 

psychosociaal karakter in 

Limburg. 

 

http://www.desom.be/sociaal-tolkenvertaaldienst
mailto:tolkenvertaaldienst@deSOM.be
http://www.limburg.be/tolkendienst
mailto:tolkendienst@limburg.be

