
Waarom een tolk inzetten?
Werkgevers hebben steeds meer te maken met anderstaligen 
zoals arbeidsmigranten of hoogopgeleide kennismigranten 
uit diverse werelddelen. Bij verzuim is de taalbarrière vaak 
een probleem en staat het goede communicatie in de weg. 
De inzet van een tolk zorgt voor duidelijkheid en wederzijds 
begrip zodat de arbeidsdeskundige het arbeidsdeskundig 
onderzoek op een effectieve manier kan uitvoeren.

Elabo kan u ontzorgen door het regelen van de tolk in de 
juiste taal op het juiste moment. Wij doen dit via Global Talk. 
Global Talk is een internationale organisatie. In Nederland 
werken zij met 1500 tolken en cultuurspecialisten. Ze spreken 
ruim 200 talen en kennen vele verschillende culturen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Naast de offerte voor het arbeidsdeskundig onderzoek ont-
vangt u van ons een offerte voor de tolkdiensten. Wij gaan 
standaard uit van fysieke aanwezigheid van de tolk bij het 
gesprek met de arbeidsdeskundige gedurende anderhalf uur. 
Binnen deze tijd zal de arbeidsdeskundige apart met werk-
nemer spreken in aanwezigheid van de tolk én zal het geza-
menlijke gesprek met werkgever, werknemer, arbeidsdeskun-
dige en tolk plaatsvinden. 

Indien u akkoord gaat met inzet van de tolk regelen wij dat 
deze op de juiste tijd op de afgesproken locatie aanwezig zal 
zijn. 

Tolkdiensten
Wie is Elabo?

Deskundig  
Elabo is een landelijk werkend 

arbeidsdeskundig expertise 
bureau. Minimaal 4000 

onderzoeken/adviestrajecten 
per jaar worden door onze 

professionals uitgevoerd op de 
private markt. Onze 

arbeidsdeskundigen worden 
erkend als toonaangevende 

vakspecialisten. We kennen de 
kansen, maar ook de obstakels, 
en vinden hierin vaak weer de 

optimale weg om tot 
werkhervatting en een 

deskundig advies te komen.

Elabo BV
     Landdrostlaan 51 
     7327 GM Apeldoorn

     info@elabo.nl
     085 - 040 72 00



Visie
Door een steeds verder 

terugtrekkende overheid wordt er 
meer eigen verantwoordelijkheid 

verwacht van werkgevers én 
werknemers. Daarbij is het van 

belang beide partijen deskundig 
te adviseren en te begeleiden op 
het gebied van re-integratie en 

verzuim. Zo worden kosten 
bespaard en de inzetbaarheid 
en betrokkenheid vergroot. Wij 

ondersteunen onze klanten zodat 
ondernemers met duurzaam 

inzetbaar personeel succesvol
 kunnen blijven ondernemen.

www.elabo.nl

Kosten
De kosten voor het inzetten van de tolk gedurende anderhalf 
uur bedragen € 275,-.

Annulering
Mocht de afspraak met de tolk onverhoeds niet doorgaan, 
dan kunt u tot 72 uur van tevoren kosteloos annuleren.         
Tot 48 uur van tevoren brengen wij 50% in rekening en mocht 
annulering daarna plaatvinden, dan wordt het gehele bedrag 
in rekening gebracht. Heeft u nog vragen of wilt u gebruik          
maken van onze tolkdiensten? Elabo helpt u graag verder.
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