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IN-Gent – afdeling tolken en vertalen 
Kongostraat 42 
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Online toepassing Sociaal Tolken & Vertalen IN-Gent 
-  Handleiding voor profielen aanvrager en 

departementshoofd - 
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1. Eerste aanmelding 

Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem van de Sociale Tolk- en vertaaldienst IN-Gent 

toegang werd verleend kan u zich aanmelden op de website met volgende link. 

https://www.tolkaanvragen.gent   

 

Vervolgens komt u op een scherm waar je een paswoord kan genereren en bevestigen. 

Na de registratie van het paswoord zal je een mail ontvangen waarmee je het account kan activeren. 
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Na activering kan je je aanmelden met email-adres in combinatie met het eerder geregistreerde 

paswoord.  

Optioneel kunnen login en paswoord worden bewaard, indien uw browserinstellingen dit toelaten. 

2. Procedure ‘wachtwoord vergeten?’ 

Indien u als gebruiker jouw paswoord bent vergeten, dan wordt de link ‘Stel uw account opnieuw in’ 

actief na poging tot aanmelden met foutief paswoord. 
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U komt vervolgens op een pagina waarbij je de mogelijkheid hebt het paswoord opnieuw in te stellen 

voor het email van uw account. 



   
20180921 INgent_ webinterface_Handleiding 
aanvragers-contingentbeheerders 

 
 

  
Pagina 7 van 31 

 

 

 U dient hierna de activeringsprocedure via de link in de toegestuurde mail opnieuw uit te voeren. 
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3. Onderdelen van het portaal 

Na succesvolle aanmelding komt u op het portaal terecht. 

 

  



   
20180921 INgent_ webinterface_Handleiding 
aanvragers-contingentbeheerders 

 
 

  
Pagina 9 van 31 

 

Na klikken op ‘Ga van start’ scrolt u naar een overzicht van de basisfunctionaliteiten van deze toepassing. 

 

 

A. Hoofdmenu 

B. Berichten van de dienst 

C. Overzicht van de Geplande opdrachten vandaag. Bij klikken op het aanvraagnummer wordt het detail van 

de geselecteerde aanvraag weergegeven. Link met overzicht naar alle aanvragen 

D. Overzicht van de diensten waarvoor u met uw account aanvragen kan registreren 

E. Directe links voor het registreren van een nieuwe aanvraag of andere. 

  

B 
C 

D 
E 
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4. Nieuwe aanvraag Tolken 

U kan een nieuwe aanvraag registreren 

A. Via de directe link op het portaal 

B. Via hoofmenu Aanvragen > Tolken 

 
 
Via een van bovenstaande methodes komt u op de pagina voor het registreren van een nieuwe 
tolkaanvraag. 
 
 

4.1. Selectie van het type opdracht 

In eerste fase kan het type opdracht worden ingesteld aan de hand van de schakelaars. Standaard staat 

het type bij aanvang steeds ingesteld op het type: Tolken voor een gesprek > Webcamtolken 

 

4.2. Selectie van de aanvrager en contactpersoon 
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In de eerste stap moet de aanvrager worden geselecteerd indien het account gekoppeld is aan meerdere 

aanvragers. Indien het account slechts aan één aanvrager is gekoppeld, kan deze stap onmiddellijk 

worden overgeslagen. Standaard staat de contactpersoon op de contactpersoon gekoppeld aan het 

aangemelde account, maar dit kan worden gewijzigd. 

 
Via het + teken bij de contactpersoon kan indien gewenst onmiddellijk een nieuwe contactpersoon, 

gekoppeld aan de geselecteerde dienst worden toegevoegd. 
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4.3. Taalselectie 

In de volgende stap worden taal moet de taal worden geselecteerd uit de gecontroleerde lijst. 

Een taal is verplicht, optioneel kan er na selectie een alternatieve taal worden ingevuld.  

Indien een taal niet beschikbaar is in het aanbod tolktalen van de dienst, dan wordt dit aangegeven in de 

lijst met het suffix (nb). Er volgt bijkomend een indicatie op het scherm bij selectie taal die niet 

beschikbaar is. 

Voor een aantal talen is het land van herkomst cliënt bijkomend een verplicht veld. 

 

4.4. Rubriek en onderwerp 

Het aanvraagonderwerp is eveneens een verplicht in te vullen veld 

 

4.5. Datum en tijdstip 

Datum van het gesprek, aanvang en duur zijn verplichte velden. De minimum invoerdatum van de 

aanvraag is de eerstvolgende werkdag waar het inzetten van een tolk voor een nieuwe aanvraag mogelijk 

is. Facultatief kan een pauze worden geselecteerd 
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Er is de mogelijkheid om 5 alternatieve data op te geven in combinatie met een aanvangsuur.  

 

4.6. Locatie van de opdracht  

Deze optie is niet van toepassing voor het type opdracht Webcamtolken. 

Indien de locatie van de opdracht overeenstemt met de locatie van de aanvrager, dan kan dit zo worden 

aangeduid.  
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Indien afwijkend kunnen adres, postcode en plaats + eventueel bijkomend een specifieke afdeling worden 

Ingevuld. 

Een adres kan worden opgezocht en geselecteerd uit de aan google maps gekoppelde zoekfunctie. 

 

Optioneel kunnen er gegevens met betrekking tot de afdeling worden ingevuld 

 

4.7. Selectie contactpersoon ter plaatse (hulpverlener) 

Vervolgens moet de contactpersoon ter plaatse worden geselecteerd 
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Indien voor de betreffende contactpersoon er nog geen gsm of telefoonnummer werd geregistreerd, is 

een van beiden verplicht in te vullen. 

4.8. Nuttige informatie en opmerkingen 

In een laatste stap kan optioneel extra informatie worden toegevoegd en worden aangeduid over welk 

type gesprek het gaat. 

 

4.9. Overzicht en bevestiging 

Nadat alle gegevens correct werden ingevuld en gevalideerd, wordt via de knop ‘overzicht en bevestiging’ 

een samenvatting van de ingevulde gegevens weergegeven. 

 

Indien u hier op de knop ‘annuleren’ klikt, wordt alle input gewist en er gestart met een volledig nieuwe, 

blanco aanvraag. 

Indien u op de knop ‘terug’ klikt, ga je terug naar de ingevulde gegevens van de huidige opdracht en 

kunnen er desgewenst zaken worden aangepast. 
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4.10. Voltooien 

Na voltooien wordt een bevestiging van de correcte registratie van de aanvraag weergegeven. 

Er wordt eveneens een bevestigingsmail verstuurd met het referentienummer en overzicht van de nieuwe 

aanvraag. 

De geregistreerde aanvraag kan indien gewenst worden gedupliceerd als nieuwe aanvraag, waarbij alle 

gegevens, op datum en tijdregistratie na, worden behouden. 

 

5. Mijn Tolkaanvragen 

5.1. Zoeklijst Tolkaanvragen 

Via menu ‘Mijn Tolkaanvragen’ in het hoofdmenu, of via de directe link op het portaal, wordt een 

overzicht gegeven alle geregistreerde opdrachten, evenwel gelimiteerd tot een maximum van 500 

opdrachten. 

 

 

De status wordt geaccentueerd via kleurcodes: 

 Rood voor opdrachten die werden geannuleerd of niet kunnen worden uitgevoerd 
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 Oranje voor opdrachten die in verwerking zijn 

 Groen voor opdrachten die werden aanvaard door te tolk of werden uitgevoerd. 

Er kan via de snelzoekfunctie worden gezocht op een referentienummer, taal of aanvrager 
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Het weergegeven datagrid bevat uitgebreide filter- en sorteermogelijkheden. 

 

Er kan ook worden gegroepeerd, bijvoorbeeld op taal door de gewenste kolomhoofding naar het veld 

‘Sleep een kolomtitel in dit vak om de kolom te groeperen’ te slepen 

 

 

Via de knop ‘Excel’ kan een export van de weergegeven selectie naar Excel worden gegenereerd. 
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5.2. Weergave detail 

Door te klikken op het nummer in de zoeklijst wordt het detail van de betreffende aanvraag 

weergegeven. 

 

 

Op elke locatie waar de knop met het aanvraagnummer wordt weergegeven, kan het detail van de 

betreffende aanvraag meteen worden weergegeven. Bijvoorbeeld ook vanop het portaal. 

Het detail kan worden afgesloten via het kruisje rechts bovenaan. 
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6. Annulatie van een tolkaanvraag 

Indien een aanvraag in detailweergave een uitvoerdatum in de toekomst heeft en nog niet werd 

geannuleerd, dan deze online worden geannuleerd. 

 

Na klikken op knop ‘annulatie’ verschijnt de knop om de annulatie te bevestigen. 

Na eventuele bevestiging annulatie krijgt de opdracht status: ‘online annulatie’. 

Er wordt in dit geval een mail naar IN-Gent gestuurd om verdere opvolging van deze annulatie mogelijk te 

maken. 
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7. Beheer en overzicht organisaties 

Op het portaal wordt een overzicht weergegeven van diensten of organisaties waar u met het 

aangemelde account aan gekoppeld bent. 

 

Via de knop ‘beheer’ wordt een detailweergave geopend met alle gegevens met betrekking tot de 

geselecteerde organisatie. 
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In het eerste tabblad ‘Fiche’ worden geregistreerde coördinaten van de organisatie weergegeven. 

In het tweede tabblad bevindt zich het overzicht van de aan de organisatie gekoppelde contactpersonen. 

 

De gegevens kunnen worden gewijzigd of verwijderd. 
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Nieuwe contactpersonen kunnen inline in het grid worden toegevoegd via de knop ‘nieuw’ 

 

 
In het tabblad Tolkaanvragen wordt het grid weergegeven van alle Tolkaanvragen die aan deze 

organisatie zijn gekoppeld: 

 

Idem in tabblad Vertaalaanvragen: 
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Via het tabblad ‘Statistieken’ wordt een overzicht van de totalen van de aanvragen op jaarbasis 

weergegeven via jaarlijks verbruik. 

 

Een overzicht van de talen waarvoor werd aangevraagd is eveneens beschikbaar: 
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8. Menu Info 

8.1. Aanbod talen 

Weergave van het actuele aanbod talen voor zowel tolken als vertalen: 
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8.2. Statistieken 

Idem weergave van de statistieken als in het tabblad ‘Statistieken’ in de detailfiche aanvrager, maar met 

selectie op organisatie, indien uw account aan meerdere organisaties werd gekoppeld. 

 

8.3. Downloads 

Door de dienst STV opgeladen informatieve documenten of andere downloads. 
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8.4. Enkel voor profiel departementshoofd: Contingentstatus 

Deze pagina bevat een overzicht van de contingentstatus voor het departement waarvoor je momenteel 

bent aangemeld. 
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9. Bevestiging online registratie  

Via deze toepassing hebben tolken de mogelijkheid om hun opdrachten te registreren. 

De online geregistreerde opdrachten moeten worden bevestigd door de aanvrager. 

Indien er voor één of meerdere van de aan uw account gekoppelde diensten geregistreerde opdrachten 

moeten worden bevestigd, wordt dit weergegeven op het portaal: 

 

Je kan ook steeds via het hoofdmenu Aanvragen > Bevestiging registratie naar de pagina met het 

overzicht van de te bevestigen registraties 
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Via de knop bevestiging kom je op de pagina terecht waar je kan zien welke gegevens er door de tolk 

werden ingevuld bij registratie. 

 

Hier heb je de keuze om ofwel akkoord te gaan, ofwel niet akkoord te gaan met deze registratie. 

Indien niet akkoord moet er verplicht een opmerking worden ingevuld. 

Indien er opdrachten die werden geregistreerd te lang blijven wachten op een bevestiging, dan wordt 

daar op geregelde tijdstippen een herinneringsmail over gestuurd. 

De opdrachten die op einde van de maand nog niet bevestigd zijn, worden door de STV automatisch 

bevestigd en dit volgens de gegevens die de tolk heeft geregistreerd. 
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