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Van de redactie
AFSCHEID

Voor u ligt de eerste editie 
van de Linguaan ‘nieuwe 

stijl’. Het moderniseren van 
ons magazine, website en 
ons genootschap stond al 

op de agenda van 2017. We 
hadden alleen niet verwacht 
dat de Linguaan al bij deze 

eerste uitgave in 2017 geheel 
in de nieuwe format zou zijn.

Desondanks staat dit nummer 
in het teken van afscheid. 
Soms in positieve zin, soms 

in negatieve. Zo werd het nieuwe 
bestuur onverwachts geconfronteerd 
met het aftreden van de redactie. 
Een betreurenswaardig feit voor alle 
betrokken partijen. Met name voor 
die groep mensen die zich de afgelo-
pen jaren enorm heeft ingezet om vier 
keer per jaar een kwalitatief hoogwaar-
dig blad uit te geven. Aan de andere 
kant betekende dit een enorme extra 
hoeveelheid werk voor het nieuwe 

bestuur en de interim-manager.  
Wij zijn dan ook zeer erkentelijk dat 
bijna alle medewerkers van de Linguaan 
‘oude stijl’ hun diensten wederom heb-
ben aangeboden. Tevens een groot 
dankwoord aan onze nieuwe vormgever 
die in korte tijd de nieuwe opzet van het 
magazine heeft gemaakt en gedrukt. 
De interim-redactie van deze Linguaan 
bestaat op dit moment uit welgeteld 
twee personen. Voor de komende tijd 
hopen wij dat meer leden zich bij ons 
melden om de komende jaren mee te 
schrijven en mee te denken. Iedereen is 
daarbij van harte welkom!

INMIDDELS IS HET NGTV EEN 
erkende opleidingsinstelling

Afscheid nemen we in figuurlijke zin 
ook van het NGTV ‘oude stijl’. Sinds 
vorig jaar is er onder professionele lei-
ding met een nieuw bestuur gewerkt 
aan een beroepsvereniging die gaat 
doen waar deze ooit voor opgericht is: 
het behartigen van de belangen van 
alle leden van het NGTV, informatie-
voorziening en onderwijs. Inmiddels 
is het NGTV immers ook aangewe-
zen als erkende opleidingsinstelling. 

Daarbuiten hopen we dat de onder-
linge verhoudingen zich vanaf nu 
gaan kenmerken door gezelligheid, 
een respectvolle manier van commu-
niceren, en het accepteren van ieders 
mening. Voor tolken en vertalers, die 
zich dagelijks met vreemde culturen en 
meningen moeten bezighouden, zou 
dat geen probleem moeten zijn!

Een letterlijk afscheid was er voor 
ons zeer gewaardeerde bestuurslid 
Odile van Ditzhuijzen. Haar overlijden 
heeft ons allemaal erg geraakt. Wilma 
Tacoma geeft in dit nummer een 
indrukwekkend eerbetoon aan deze 
kanjer. Ondanks de vele tegenslagen 
wilde Odile koste wat het kost het 
NGTV een positieve kant laten opgaan 
en was ze zeer gemotiveerd om hier-
aan mee te werken. Haar bevlogenheid 
en vasthoudendheid waren te prijzen. 
Wij vinden het vreselijk dat Odile er niet 
meer is en dat zij niet de mogelijkheid 
heeft gekregen om het resultaat van 
haar harde werken van de afgelopen 
tijd te bewonderen.

Namens de interim-redactie en het 
NGTV bestuur wensen wij u veel 
leesplezier toe.
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Wil je als zelfstandige zeker 
zijn van een inkomen als je 
niet kunt werken? 
Dan kun je een arbeidson-
geschiktheidsverzekering 
sluiten. Nu is er ook een 
alternatief: het broodfonds.

Broodfonds
Een broodfonds bestaat uit een 

groep van 20 tot 50 deelnemers, met 
name zzp’ers, die elke maand geld 
opzij zetten op hun eigen broodfonds-
rekening. Dit doen ze tot een bepaald 
maximumbedrag is opgebouwd. Als 
er iemand uit de groep langer dan een 
afgesproken periode ziek is, maken de 
overige deelnemers maandelijks een 
bedrag van hun broodfondsrekening 
over aan de zieke.

Voordelen
■ Betaalbaar
De inleg voor een broodfonds varieert 
van ongeveer € 30,00 tot iets meer 
dan € 100,00 per maand. Dat is lager 
dan de premie voor een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering.
■ Inleg blijft van jezelf
 Het geld dat je elke maand stort, blijft 
van jezelf. Als je uit het fonds stapt, 
krijg je het bedrag terug.

■ Solidariteit en vertrouwen
 De leden van een broodfonds kennen
elkaar. Alles draait om onderling 
vertrouwen.
■ Transparant
 Een broodfonds is geen complex fi nan-
cieel product.
■ Belastingvoordeel
 Het bedrag dat je ‘schenkt’ is be-
lastingvrij (tot het maximum dat de 
Belastingdienst stelt).

ARBEIDS
ONGESCHIKTHEIDS-
VERZEKERING 
OF BROODFONDS?

TEKST DEN N I S HOLTK AM P, 

TE AM LE I DE R ZORG & INKOM EN
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Nadelen
■ Vertrouwen versus wantrouwen
De leden van een broodfonds moeten 
elkaar wel blijven vertrouwen. Iedereen 
moet open zijn over zijn gezondheids-
toestand.
■ Hoogte uitkering
Uitkering die je krijgt is afhankelijk van 
de inleg. Minimum is € 950,00 en het 
maximum € 2.500,00 netto per maand.
■ Niet genoeg geld in de pot
■ Maximale uitkeringstermijn 2 jaar
■ Inleg is niet belastingvrij
■ Geen ondersteuning

Bij een broodfonds krijg je geen 
deskundige hulp als je weer terug wilt 
keren naar je werk. Bijvoorbeeld als je 
herscholing nodig hebt om weer aan 
de slag te gaan.

JE KUNT OOK KIEZEN 
voor een combinatie

Wat het best past bij jou is afhankelijk 
van je eigen wensen en situatie. Wil je 
echt zeker weten dat je bij arbeidsonge-
schiktheid een uitkering krijgt dan kun je 
het beste kiezen voor een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. Daarbij kun 
jezelf bepalen hoe lang de uitkering 
loopt en hoe hoog deze moet zijn. Dit is 
wel afhankelijk van het beroep en het 
inkomen. Je kunt ook kiezen voor een 
combinatie: een broodfonds voor de 
eerste twee jaar en een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering met een eigen 
risicotermijn van twee jaar.  

Aansprakelijkheid goed geregeld

NGTV en Schouten Zekerheid

Ik ben heel blij dat ik lid ben van 
het NGTV want…
…één van mijn nieuwe opdracht-
gevers eiste onlangs van mij dat ik 
een aansprakelijkheidsverzekering 
had. Het was een clausule in de 
modelovereenkomst waar niet over 
te onderhandelen viel.

Toen kon ik dankzij mijn lid-
maatschap van het NGTV snel bij 
Schouten Zekerheid een off erte 
opvragen en meteen een verze-

kering afsluiten. Het kost dan wel 
€ 405 per jaar maar het is sowieso 
goed om te hebben natuurlijk, ook 
voor al mijn andere opdrachtge-
vers en opdrachten. Je weet maar 
nooit.

Het ging allemaal heel soepel. 
En deze beroeps- en bedrijfsaan-
sprakelijkheidsverzekering dekt 
niet alleen mijn werk als tolk en als 
vertaler, maar ook werkzaamhe-
den als journalist, tekstschrijver en 
taaltrainer. Dankzij het voorberei-
dende werk van het NGTV.

Gelukkig kan ik nu weer lek-
ker vakinhoudelijk bezig zijn met 
mijn werk en zo min mogelijk tijd 
verspillen aan dit soort administra-
tieve rompslomp.

Bedankt NGTV!
Christy de Back

Voor diverse verzekerings-
producten heeft het NGTV de 
samenwerking gezocht met verze-
keringsmakelaar Schouten Zeker-
heid. Dennis Holtkamp, teamleider 
Zorg & Inkomen bij Schouten Zeker-
heid, is de auteur van dit artikel. 

Schouten Zekerheid bemiddelt 
als (beurs)makelaar in verzekerin-
gen voor bedrijven, instellingen, 
brancheverenigingen en particu-
lieren en is tevens gevolmachtigd 
agent voor een aantal verzeke-
ringsmaatschappijen. Het bedrijf 
is in 1953 opgericht door Jaap 

Schouten. Dankzij autonome groei 
en diverse overnames is Schouten 
Zekerheid vanaf eind jaren ’90 uit-
gegroeid tot een vooraanstaande, 
onafhankelijke makelaar in verze-
keringen. 

www.schoutenzekerheid.nl

Gelukkig kan ik 
nu weer lekker 
vakinhoudelijk 
bezig zijn met 

mijn werk

DEN N I S HOLTK AM P
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NGTV IN EEN NIEUW JASJE
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for impactful stories

Muntz creëert! Door merkstrategie, creativiteit (creativity) en online technologie (technology) te verbinden weten 
wij merkvoorkeur om te zetten in conversie. We brengen alle touchpoints met je doelgroep tot leven. Van A tot Z. muntz.nl

Met het verschijnen van deze vernieuwde Linguaan, hebben ook de andere huisstijlmiddelen van het NGTV, 
waaronder de website en de e-mailnieuwsbrieven, een restyling ondergaan. Reclamebureau Muntz heeft 

een frisse, overzichtelijke en mobiel-vriendelijke site ontworpen, waardoor bezoekers aangenaam én 
eenvoudig kunnen navigeren. Kom langs op ngtv.nl
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Voor mij als Nederlandse niets 
bijzonders, sinds jaar en dag 
tutoyeer ik immers al mijn Ne-

derlandse collega’s en klanten. Maar 
ik wist dat het ‘zeg maar je tegen mij’ 
door veel Duitsers als een bijzonder 
moment wordt ervaren waarop een 
goede zakenrelatie net dat beetje 
meer krijgt. En zo hebben we het glas 
geheven en onze prettige samenwer-
king – al tutoyerend – met champagne 
beklonken. 

In elke cursus Zakelijk Duits krijgen 
cursisten op het hart gedrukt om voor-
al Sie te zeggen tegen hun Duitse za-
kenrelatie. Ook ik houd me eigenlijk al-
tijd aan die regel, met name in contact 
met klanten. Je kunt maar beter zeker 
van je zaak zijn. Maar in het Duitse za-
kenleven gaat deze regel niet meer in 
alle gevallen op – wat het leven voor 
Duitsers, en laat staan Nederlanders, 
soms behoorlijk ingewikkeld maakt.

Steeds vaker duzen
De Duitse vacaturesite Stepstone en 

consultancybureau Kienbaum hebben 
onderzoek gedaan en 17.000 perso-
nen gevraagd of ze op hun werk u of 
je zeggen tegen leidinggevenden en 
collega’s. Wat blijkt? In Duitsland zegt 
men steeds vaker ‘je’ tegen collega’s 

en zelfs tegen leidinggevenden. 
Dit is niet alleen een gevolg van de glo-

balisering en het toenemende gebruik 
van het Engels in het bedrijfsleven. Het 
weerspiegelt ook de manier waarop 
mensen tegenwoordig met elkaar 
samenwerken. Niet alleen is de besluit-
vorming sneller geworden, vaak zijn er 
ook meerdere hiërarchische niveaus bij 
betrokken. En niet meer zoals vroeger 
alleen het hoogste niveau. Dat zie je 
terug in het toenemende gebruik van 
du in het Duitse bedrijfsleven. 

Nog maar drie procent van de res-
pondenten verklaarde dat alle collega’s 
standaard met ‘u’ worden aangespro-
ken, terwijl in een derde van de 
ondervraagde bedrijven iedereen van 
hoog tot laag wordt getutoyeerd. Dit 
geldt met name voor kleine bedrijven en 
bepaalde sectoren als de IT en de com-
municatiebranche. Opvallend is de 
verandering bij grote Duitse concerns 
met meer dan 100.000 medewerkers. 
Was het hier vroeger ondenkbaar dat 
collega’s elkaar tutoyeerden, tegen-
woordig vousvoyeert minder dan een 
procent van de werknemers elkaar. 

De gulden middenweg
Breken er nu gouden je-en-jou-tij-

den aan voor Nederlanders met Duitse 

zakenpartners? Zo eenvoudig ligt het 
dan toch niet. Sommige branches als 
de metaalindustrie, de bankenwe-
reld en de overheid blijven moedig 
weerstand bieden en houden aan de 
u-vorm vast. Vooral in de middenstand 
is een mengvorm ontstaan: collega’s 
worden getutoyeerd, terwijl leiding-
gevenden en relaties met ‘u’ worden 
aangesproken. Stress voor deze 
Duitsers die steeds opnieuw moeten 
bepalen hoe ze hun gesprekspartner 
aanspreken. Bovendien bekruipt veel 
Duitsers toch een gevoel van onbeha-
gen bij het intiemere ‘je’: voor hen blijft 
‘je’ nog steeds verbonden met de ver-
trouwdheid die je hebt met vrienden en 
familie, maar niet per se met collega’s 
en laat staan met leidinggevenden. 
Dienst is tenslotte Dienst en Schnaps 
blijft Schnaps.

De aloude regel om Duitse relaties 
en vertaalcollega’s in eerste instantie 
met Sie aan te spreken, blijft dus nog 
wel even bestaan. Maar met een beetje 
goede wil zit een ‘je’ er vroeg of laat 
misschien wel in – al dan niet feestelijk 
beklonken met een glas champagne. 
Proost!

Ingeborg Lindhoud is vertaler Duits 
en intercultureel trainer.

DE HAMVRAAG: U OF JIJ?

COLUMN

TEKST ING E BORG L IN DHOU D

Het was een feestelijk moment. Mijn Duitse vertaalcollega, 
met wie ik al jaren samenwerkte en die ik steeds met ‘u’ en Frau X had 
aangesproken, bood aan dat ik voortaan ‘je’ tegen haar kon zeggen. 
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Bevindingen en conclusies 
Kwaliteit 

Met de Wet Beëdigd Tolken en Ver-
talers (Wbtv) en het Register Beëdigd 
Tolken en Vertalers (Rbtv) is een wet-
telijk kader aanwezig voor de borging 
van kwaliteit én integriteit bij de inzet 
van tolken. Het huidige Rbtv voor-
ziet echter, mede vanwege de hoge 
inschrijvings-vereisten, onvoldoende 
in de behoefte aan tolken. 

EIGEN LIJSTEN EN PROCEDURES
hebben geleid tot versnippering

De overheidsdiensten en aanbieders 
zijn met eigen lijsten en procedures 
gaan werken. Dit heeft geleid tot ver-
gaande versnippering van werkwijzen 
en tot steeds minder effectieve kwali-
teit- en integriteitsborging. De syste-
matiek, gebaseerd op hooggekwalifi-
ceerde tolken in alle gesprekssituaties 
is ook niet altijd efficiënt. Het stelsel 
voor kwaliteit- en integriteitsborging 
zoals beoogd wordt in de huidige 
praktijk structureel ondermijnd. 

Inkoop 
De verschillende diensten van VenJ 

hebben wisselende keuzes gemaakt 
over het al dan niet aanbesteden van 
tolkdiensten en het wel of niet wer-
ken met een bemiddelingsbureau. De 
voorwaarden bij aanbesteden worden 
gemodelleerd naar de staande praktijk 
van de losse werkprocessen. Ook de 
onderbouwing van het waarom en de 
opbouw van de huidige vaste tarieven 
is onscherp. Een heldere beleidsvisie 

Opdracht 
Voor een aantal uitvoerende organi-

saties in het VenJ-domein zijn tolken 
een onmisbare schakel in het primaire 
proces. De toegenomen instroom van 
vluchtelingen in de afgelopen periode 
deed de vraag naar tolken evenredig 
groeien. Zonder dat zich werkelijk stag-
natie in de dienst-verleningsprocessen 
voordeed, was de dreigende schaarste 
van tolken in een aan tal talen voor de 
verschillende organisaties beslist voel-
baar. Bovendien werd potentiële 
schaarste bij piekmomenten herkend 
als een terugkerend probleem. Daar-
naast is de Europese Richtlijn betreffen-
de het plaatsen van overheidsopdrach-
ten gewijzigd en geïmplementeerd in de 
Aanbestedingswet, als gevolg waarvan 
tolkdiensten niet meer onder het lichtere 
regime van aanbestedingen vallen en 
de reguliere aanbestedingsprocedures 
zijn gaan gelden.

ER IS EEN WETTELIJK KADER
voor kwaliteit én integriteit

Om te komen tot een hogere kwa-
liteit van tolk- en vertaaldiensten in 
combinatie met een efficiënter uitvoe-
ringsproces is vanuit het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie de vraag gesteld 
aan ABDTOPConsult een onderzoek 
uit te voeren met als onderzoeksvraag: 
Welke vormen van centrale regie bie-
den binnen het VenJ-domein oplos-
singen voor de problemen ten aanzien 
van tolkdiensten op het gebied van 
kwaliteit, inkoop en inzet? Beschrijf 
mogelijke scenario’s. 

op de tolkenmarkt ontbreekt. De koers 
naar het eindmodel zoals in 2004 werd 
ingezet is in de ontstane praktijk niet 
leidend. Het ontwikkelen van goed en 
kwalitatief inkoopmanagement van-
uit VenJ is in deze context niet goed 
mogelijk. Zowel overheidsdiensten, 
tolken als bemiddelaars hebben geza-
menlijk belang bij een goed werkende 
tolkenmarkt. VenJ schiet momenteel 
tekort als professioneel opdrachtgever 
richting zowel de tolk als de bemid-
delaars. Intern leidt dit tot onderlinge 
concurrentie en inefficiënties.

In lijn met de gewijzigde Europese 
richtlijn betreffende het plaatsen van 
overheidsopdrachten, zullen tolkdien-
sten conform de wettelijke kaders van 
de Aanbestedingswet gegund moeten 
worden. Dit heeft implicaties voor de 
huidige, mede door de Wbtv beïnvloe-
de, werkwijzen van een deel van de 
VenJ-organisaties. Een transitieperi-
ode om een zorgvuldige overstap te 
maken naar een passende aanbeste-
dingsmethodiek is hiervoor noodzake-
lijk. Op basis van een vastgestelde hel-
dere marktvisie en de onderliggende 
werkprocessen zal een keuze moeten 
worden gemaakt welke wijze van aan-
besteden hiertoe het meest geëigend 
is, waarna implementatie kan volgen. 

Inzet 
Zoekend naar optimalisatie van hun 

eigen werkprocessen is er rond de in-
zet van tolken binnen het VenJ-domein 
een grote en suboptimale variëteit aan 
werkwijzen en keuzes rond de inzet 
van tolken ontstaan. Anders dan op ad 
hoc basis of praktische samenwerking 

VORMEN VAN REGIE OP TOLKDIENSTEN 
IN HET VENJ-DOMEIN

MANAGEMENTSAMENVATTING 

RAPPORT DON’T TOLK TOO MUCH
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op locatie is er geen afstemming of ge-
deelde visie op hoe een efficiënte inzet 
van tolken eruit ziet. Ook binnen de in-
richting van de eigen werkprocessen is 
bij de inzet van tolkdiensten efficiency 
niet het leidende principe. Doordat de 
werkwijzen rond tolken toenemend zijn 
gaan divergeren, is het op werkniveau 
bovendien bewerkelijk om gezamenlij-
ke oplossingen te vinden. 

Evidente overtolligheid is inge-
bouwd als het gaat om de inzet van 
tolken door verschillende organisa-
ties op dezelfde locaties. Dit geldt ook 
voor de versnipperde uitvraag bij het 
bestellen van tolken. Slimmer naden-
ken over locaties waar tolken worden 
ingezet, over de keuze voor video/
telefonisch tolken, over de inzet van 
tolken in de keten en differentiatie van 
tolkproducten en over een geavan-
ceerdere digitale ondersteuning, is 
noodzakelijk. In combinatie met meer 
eenduidige werkprocessen rond 
inkoop en kwaliteit kunnen efficiëntere 
keuzes gemaakt worden. 

Regie en governance 
Na de eerste stappen in richting van 

het beoogde model uit 2004 is deze 
koers langzaamaan gestagneerd en is 
een hybride situatie ontstaan rond al 
dan niet vaste/wettelijke tarieven, wel/
niet werken met bemiddelaars, eigen 
lijsten met tolken, verschillende kwali-
teit/integriteitsprocedures, etc. 

DE NEIGING IS OPLOSSINGEN
situationeel te zoeken

Bij gebrek aan gezamenlijke hoofd-
lijnen is het oplossen van knelpunten 
toenemend complex. De urgentie hier-
van wordt gevoeld op piekmomenten, 
de urgentie om gezamenlijk naar ver-
betering te zoeken luwt daarna ook 
weer. Omdat men de eigen werkpro-
cessen in belangrijke mate als uniek 
ziet, kunnen opties voor organisatie 
overstijgende samenwerking snel 
worden gezien als aantasting van de 
autonome werkprocessen. Ook is de 

neiging de oplossingen voor proble-
men situationeel te zoeken. 

Vanwege de focus op de verschil-
lende eigen werkprocessen in afzon-
derlijke organisaties is de verantwoor-
delijkheid voor een aantal aspecten 
rondom de kwaliteit, inkoop en inzet 
van tolken die op VenJ-concernniveau 
liggen onderbelicht geraakt. Dit geldt 
voor het functioneren van het kwali-
teitsstelsel van Wbtv en Rbtv, maar 
ook voor Categoriemanagement en 
professioneel inkoopbeleid, waar stra-
tegische lijnen zijn uitgebleven. Het 
inzicht dat structurele verbeteringen 
in de systematiek en werkwijzen een 
hogere opbrengst zullen hebben is 
aanwezig, maar moet in de sturing van 
de verbeteringen verzekerd worden. 

Adviezen 
Alle suggesties rond praktische 

werkwijzen, meer afstemming en bete-
re samenwerking tussen de VenJ-on-
derdelen zullen complex blijven, zolang 
er niet meer eenduidigheid in de werk-
wijzen rond tolkeninzet is aangebracht. 
Bovendien is de tolkenmarkt (tolken én 
bemiddelaars) gebaat bij helder en  
professioneel opdrachtgeverschap van- 
uit deze grootste overheidsafnemer. 
Dit vraagt om het aanbrengen van een 
aantal heldere hoofdlijnen en het ge-
zamenlijk en krachtig implementeren 
hiervan in de werkprocessen. 

■ Werk toe naar een functione-
rend kwaliteitsstelsel: herijk het 
Rbtv, breng differentiatie aan in 
de inschrijvingen (niveaus, spe-
cialisatie, integriteitsscreening). 
Stel een crisis-mechanisme in 
dat opschaalt op piekmomenten. 
Stimuleer doorgroei van tolken 
binnen de gedifferentieerde lijs-
ten. Implementeer dit vooralsnog 
in de Uitwijklijst. Benut deze er-
varing ten behoeve van wijziging 
van de Wbtv en rond herijking van 
het stelsel van het Rbtv daarna af.

 ■ Ga vanuit een heldere markt-
visie professioneel inkopen: 
tolkdiensten inkopen is een 
overheidsopdracht. Stel als pro-
fessioneel opdrachtgever een 
strategische marktvisie vast. Her-
bevestig het beoogde model uit 
2004, of stel keuzes bij. Kom tot 
een heldere lijn t.a.v. tarieven en – 
indien vast – tot heldere opbouw. 
Verwerk deze hoofdlijnen aange-
vuld met de gezamenlijke lijnen 
rond efficiency in een leidend 
kader voor aanbestedingen. Be-
nut een transitieperiode om een 
zorgvuldige overstap te maken 
naar een passende aanbeste-
dings-methodiek. 

■ Breng focus aan op efficiënte in-
zet van tolken: hanteer een aantal 
leidende principes rond efficien-
cy. Denk hierbij aan hogere inzet 
van videoconferencing en tele-
fonisch tolken, betere spreiding 
van de tolkeninzet over de dag, 
betere digitale ondersteuning bij 
plannen en bestellen. Start enke-
le regionale pilots die de bestel-
ling van tolken (rechtstreeks en 
via aanbieders) vooraf bundelen, 
zodat overzicht ontstaat, waar-
door sturen of efficiëntie mogelijk 
wordt en bij pieken eerder regie 
kan worden genomen. Ervaringen 
kunnen bovendien dienen voor 
het beter inrichten van toekomsti-
ge aanbestedingen. 

■ Organiseer een krachtige tran-
sitie naar het eindbeeld: geef uit-
werking en implementatie vorm 
via een transitieprogramma met 
een looptijd van ongeveer twee 
jaar. Beleg de portefeuilleverant-
woordelijkheid hiervoor bij een 
BR-lid uit de brede Bestuursraad 
en stel een stevige transitiemana-
ger aan die rechtstreeks rappor-
teert. 
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RAPPORT 
DON’T TOLK TOO MUCH

Het op 20 december 2016 in opdracht van Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid 
en Justitie verschenen rapport van ABDTOPConsult: “Don’t tolk too much. Vormen 

van regie op tolkdiensten in het VenJ-domein.” is op 31 januari 2017 door de 
Staatssecretaris aangeboden aan de Tweede Kamer.

TEKST M I RJAM VAN DOOTING H
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Uitkomsten rapport
In de hiervoor opgenomen manage-

ment-samenvatting zijn opgenomen 
Opdracht en Bevindingen en con-
clusies; deze spreken voor zich. Het 
NGTV heeft in de onderzoeksperiode 
twee keer uitvoerig gesproken met 
de onderzoekers Mark Dierikx en 
Edith Heijting en al tijdens het tweede 
gesprek werd duidelijk dat het volgens 
de onderzoekers niet haalbaar bleek 
dit onderzoek af te ronden met het 
presenteren van mogelijke scenario’s.

De Adviezen in het rapport zijn alle 
afgeleid van het uitgangspunt dat er 
meer eenduidigheid in de werkwijzen 
rond tolkeninzet moet worden aange-
bracht en dat de tolkenmarkt (tolken 
én bemiddelaars) gebaat is bij helder 
en professioneel opdrachtgeverschap 
vanuit deze grootste overheidsafne-
mer. Dit vraagt om het aanbrengen 
van een aantal heldere hoofdlijnen en 
het gezamenlijk en krachtig implemen-
teren hiervan in de werkprocessen.  
Concreet:
■ Transparant
■  Werk toe naar een functionerend 

kwaliteitsstelsel.
■  Ga vanuit een heldere marktvisie 

professioneel inkopen.
■  Breng focus aan op efficiënte 

inzet van tolken.
■  Organiseer een krachtige  

transitie naar het eindbeeld.

Reactie Staatssecretaris
Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff heeft het 
rapport op 31 januari 2017 aangebo-
den aan de Tweede Kamer en in zijn 
begeleidende brief1 bevestigt hij dat 
er sprake is van versnippering, van 
verminderde effectieve kwaliteits- en 
integriteitsborging, en van inefficiën-
tie. Hij is van mening dat het rapport 
nuttige adviezen bevat om de kwali-
teit, inkoop en inzet van tolkdiensten 
in het VenJ-domein te verbeteren.

Zijn conclusie luidt dan ook dat 
hij de bevindingen van het rapport 
onderschrijft en dat hij de adviezen 
in het rapport overneemt. Hij heeft de 
Bestuursraad VenJ opdracht gegeven 
een eenduidige werkwijze en een pro-
fessioneel opdrachtgeverschap vorm 
te geven, door middel van een krach-
tig maar ook gedegen transitieproces 
van twee jaar dat zich integraal richt 
op kwaliteit, inkoop en inzet.

NIET MEER ZELFSTANDIG
tolkdiensten inkopen

Betreffende het Europees aan-
besteden van tolkdiensten in het 
VenJ-domein stelt de Staatssecretaris 
dat de Europese richtlijn betreffende 
het plaatsen van overheidsopdrach-

ten vanaf april 2016 is gewijzigd en 
geïmplementeerd via de gewijzigde 
Aanbestedingswet die per 1 juli 2016 
in werking is getreden. Hiermee is de 
mogelijkheid komen te vervallen om 
als VenJ-organisatie zelfstandig tolk-
diensten in te kopen. In het rapport 
wordt geadviseerd om door middel 
van een transitieperiode een zorg-
vuldige overstap te maken naar een 
passende aanbestedingsmethodiek.

Betreffende het Register beëdigde 
tolken en vertalers stelt de Staats-
secretaris dat de inrichting van het 
Register beëdigde tolken en vertalers 
verbeterd zou kunnen worden. Met 
name om het aantal Registertolken te 
kunnen vergroten en beter zicht te krij-
gen op de inzet van tolken, alsmede 
de naleving van de afnameplicht beter 
te kunnen borgen in het VenJ-domein, 
wordt in het onderzoeksrapport een 
herijking van het Register voorgesteld 
waarbij verschillende niveaus van regi-
stratie onderscheiden kunnen worden.  
Door te differentiëren in opleidings-
criteria kunnen meer tolken zich 
registreren en wordt het aanbod beë-
digde tolken voor afnemers groter. 
Daarmee komt er voor VenJ-organi-
saties een einde aan het werken met 

01.  
Het volledige rapport staat op  
de website van het NGTV

02.  
K.H.D.M. Dijkhoff

03.  
Drs. Edith Heijting, MPA

1) De volledige brief staat op 
de website van het NGTV Verder op pagina 10
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dat er sprake is van een vergelijking 
met appels en peren. 
■ Tot slot wordt het thema van integri-
teit aan de orde gesteld.

EEN TRANSITIEPROGRAMMA 
voor de duur van 2 jaar

Reeds tijdens de behandeling van 
de deelvragen als onderdeel van de 
onderzoeksvraag wordt duidelijk hoe 
veelzijdig het vraagstuk van de inzet 
van tolken in het VenJ-domein is. Het 
rapport laat hierin evenwel talrijke open 
einden. Zo lijken de onderzoekers  

met een gedifferentieerde kwalifica-
tie van de geregistreerde tolken het 
hoofd te willen bieden aan het kwanti-
tatieve vraagstuk van de onvoldoende 
voorziening van tolken bij piekbelas-
ting, specifieke situaties in den lande, 
in een domein of bij bepaalde talen. 
Bovendien spreekt het rapport van de 
noodzaak van de ontwikkeling van een 
strategische marktvisie die vervolgens 
in de schema’s in bijlage reeds lijkt te 
zijn uitgewerkt tot de noodzaak van de 
inzet van tolken via bemiddeling. Tevens 
wordt een transitieprogramma voorge-
steld voor de duur van twee jaar. Uit het 
rapport blijkt vervolgens nog niet op 

welke facetten dit transitieprogramma 
gericht is en wat het eindstation van  
het transitieprogramma is. Bij een 
aantal deelthema’s worden daarnaast 
diverse knelpunten aangevoerd voor de 
huidige situatie zonder dat deze knel-
punten worden opgelost in de geboden 
oplossingsrichting.

Een voorbeeld hiervan luidt de 
huidige handelswijze van het Rbtv. 
Hoewel de onderzoekers een aantal 
knelpunten benoemen in de huidige 
werkwijze, gaan ze vervolgens een 
zijpad in met het vraagstuk van de 
integriteit, waarbij het kwalitatieve en 

kwantitatieve aspect van de inzet 
van tolken deels uit het oog wor-
den verloren. Aan het einde lijkt 
de oplossing te worden geboden 
in de differentiatie in inschrij-
ving, regio-pilots voor meer 
efficiënte inzet en marktwerking.  

Zoals gesteld, lijken de onder-
zoekers zich te hebben verslikt 
in het veelzijdige thema van de 
kwaliteit en de inzet van de tolk 
in het VenJ-domein. Het bestuur 
uit zijn zorgen over de gekozen 
oplossingsrichtingen die ener-
zijds gericht zijn op een deel 
van het vraagstuk, en anderzijds 
bezijden de onderzoeksvraag 
vallen. Van verschillende zijden 
is reeds een reactie verschenen 

op het rapport. Het bestuur van het 
NGTV zal de komende periode met 
betrokken organisaties en belangheb-
benden opnieuw in gesprek gaan over 
gewenste vervolgstappen. 

Vervolgtraject
Drs. E. (Edith) Heijting, MPA, is per 6 

maart 2017 benoemd tot programmadi-
recteur bij het ministerie van Veiligheid 
en Justitie om uitvoering te geven 
aan de aanbevelingen uit het rapport. 
Het ministerie heeft het transitietra-
ject twee jaar gegeven en de intentie 
van Heijting is het goede te behou-
den en de knelpunten op te lossen. 

eigen lijsten. Het zicht dat hiermee 
verkregen wordt op de tolken die wor-
den ingezet in het VenJ-domein geeft 
een betere borging van kwaliteit en 
integriteit. Het helpt bovendien om de 
inzet van tolken efficiënter te maken: 
het inzichtelijk maken van de groep 
tolken die beschikbaar is voor de VenJ- 
organisaties is, naast een eenduidige 
werkwijze, een belangrijke voorwaarde 
voor maximale transparantie bij het 
bestellen en plannen van tolken. Het 
streven is dat VenJ-organisaties uit-
eindelijk gezamenlijk zicht hebben op 
welke tolken wanneer en waar ingezet 
kunnen worden, opdat de eigen inzet 
en de (controle op de) nakoming 
van de afnameplicht daarop kan 
worden ingericht en afgestemd.

Reactie bestuur NGTV
De observaties en uitwerking 

van de onderzoeksvraag roepen 
een aantal vragen op. 
■ Ten eerste lijken de observa-
ties zich voornamelijk te richten 
op de ontstane knelpunten rond 
de toename in de ontvangst 
van het aantal vluchtelingen in  
Nederland voor wie een tolk 
benodigd is, waarna later in het 
rapport ook andere afnemers in 
het VenJ-domein in de conclu-
sies worden betrokken. 
■ Ten tweede wordt het vraag-
stuk in kwantiteit van het aantal 
tolken verward met het vraagstuk van 
de vereiste kwaliteit van de tolken. 
■ Ten derde worden de observaties 
in de verschillende inkoopprocedures 
samengesmolten tot twee variabelen, 
te weten de inzet van tolken via aan-
besteding/ bemiddeling dan wel de 
rechtstreekse inzet van tolken. 
■ Ten vierde worden voor het vraagstuk 
van regie en governance een transitie-
periode en een regio-pilot voorgesteld. 
Voorts wordt in het rapport een sum-
miere vergelijking gemaakt met enige 
ons omringende landen. Helaas blijkt 
uit deze vergelijking evenwel niet of 
dezelfde variabelen zijn vergeleken of 
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Los de woordzoeker op. Als je alle woorden hebt weggestreept vormen de 
overgebleven letters de oplossing. Mail de oplossing naar ngtv@ngtv.nl en 
maak kans op: naar wens gratis toegang tot de Ondernemersdag op 
1 juli 2017 of de Hiëronymusdag op 23 september 2017.

De inzendingstermijn sluit op 1 mei 2017. De prijswinnaar wordt vermeld in het volgende 
nummer van de Linguaan.

Nu te bestellen: de complete jaar-
gang Onze Taal 2016 (10 nummers). 
Boordevol leerzame en leuke infor-
matie over alle uithoeken van de taal, 
en met een map om de nummers net-
jes in op te bergen. De opbergmap is 
geschikt voor twee jaargangen.

Prijs: € 25
www.onzetaalwebwinkel.nl

WOORDZOEKER

AANBOD VAN ONZE TAAL

JAARGANG 2016 MET OPBERGMAP

AANKLOPPEN

BELANGRIJK

BES

BONEN

BROCHE

CULTUREEL

DAT

DEK

DIABETICUS

EDEL

EERBAARHEID

ERBARMELIJK

FASE

GAZELLE

GEPIEP

GETEMD

HEG

HETE

HIEROGLIEF

HONINGBIJ

HOOFDKUSSEN

KIOSK

KREDIETKAART

LIEVE

LOUNGE

MATE

MATRAS

OKE

ONDER

ONS

ORDE

POOS

PROLETARISCH

RECEPT

SNEE

VACCIN

VIJFTIEN

VLIEGTUIGEN

ZEER

Edith Heijting (1970) studeerde 
Slavische Talen (Russisch) aan de 
Universiteit van Amsterdam en 
bestuurskunde bij de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur. Zij 
komt van het Ministerie van Econo-
mische Zaken, waar zij op het terrein 
van de buitenlandse economische 
betrekkingen heeft gewerkt en later 
met een focus op organisatiestrate-
gie en organisatieverandering als 
manager concernstaf en fusie-
manager bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.

Edith 
Heijting

In het vervolgtraject wordt niet alleen 
V&J betrokken, maar ook de tolken 
en vertalers want de verwachting van 
Heijting is dat zij met goede ideeën zullen 
komen, net als de medewerkers bij 
de overheidsdiensten die met tolken 
en vertalers werken. Heijting ziet uit 
naar een goede samenwerking.

Het NGTV zal uiteraard namens de 
tolken en vertalers de komende twee 
jaar een belangrijke vertegenwoordi-
ger en gesprekspartner worden voor 
Heijting en actief en intensief bij dit 
transitietraject worden betrokken. 
Het eerste contact met Heijting is al 
gelegd en een eerste gesprek met het 
NGTV heeft al plaatsgevonden bij het 
verschijnen van dit nummer van de 
Linguaan. Over het traject zal uiteraard 
periodiek verslag worden gedaan via 
de Linguaan, de nieuwsbrief en/of de 
website. 

Reactie Anna Roslon
In het volgende nummer van de Lin-

guaan zal Anna Roslon, tolk/vertaler 
Pools en lid van het NGTV, op per-
soonlijke titel op het rapport reageren.
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KRING NOORD-HOLLAND

Op 25 januari 2017 vertelde 
Erik Vrij ons over de bijzon-
dere ontstaansgeschiedenis 

en vertaling van zijn thriller Witte inkt 
(2013) en de dingen die daarbij goed 
en minder goed verliepen.

Enige fi ctiewerk bij Sdu
Geïnspireerd door zijn internationale 

werkervaring op juridisch en fi nanci-
eel gebied en gebeurtenissen in de 
fi nanciële wereld schreef de auteur 
het verhaal grotendeels tijdens het 
forenzen. Uiteindelijk werd het bij Sdu 
uitgegeven als hun eerste en enige 
fi ctiewerk tot nu toe.

Engelse vertaling
Er verscheen ook een Engelse verta-

ling van het boek Witte inkt. Tijdens het 
vertaalproces bleek het directe con-
tact met de vertaalster onmisbaar om 
ervoor te zorgen dat het een en ander 
ook in de doeltaal precies zo overkomt 
als de schrijver het bedoelt.

Het boek
Een thriller over ondernemersdi-

lemma’s, de (juridische) wereld na de 
fi nanciële crisis, botsende culturen en 
afhankelijkheid van technologie. Een 
opwindend en vermakelijk oplichtings-
complot bij het belangrijkste Neder-
landse bedrijf van 2028.

De auteur
Erik Vrij (1972) is sinds 1997 jurist bij 
de vermogensbeheer- en zakenbank-
divisies van een wereldwijd opereren-
de fi nanciële instelling. Daarnaast had 
hij tijdens en na zijn studietijd diverse 
bestuursfuncties bij een internationa-
le organisatie voor rechtenstudenten 
(ELSA) en oud-le-
den daarvan (ELS). 
Erik is getrouwd en 
woont in Amster-
dam. Witte inkt is 
zijn eerste boek.

26 mei 2018:
Vanaf middernacht hebben alle 740 miljoen 

EU burgers, bedrijven, instellingen en 
overheden alleen nog rechten en verplichtingen 

als ze geregistreerd zijn bij Euregist.

HOE 
SCHRIJF 
JE EEN 
THRILLER?
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In nog geen half jaar heeft dit 
bestuur meer bereikt dan diverse 
voorgaande besturen bij elkaar!

Eén van de belangrijkste punten, 
waarover binnen onze vereniging 
jarenlange discussies gevoerd zijn, 
en waarop dit bestuur succes heeft 
gehad, is namelijk de aanwijzing van 
het NGTV tot erkende opleiding door 
het Ministerie van Veiligheid en Justi-
tie. Informatie daarover vindt u in de 
nieuwsbrief die op 9 februari jl. aan alle 
leden is gemaild.

Naar aanleiding van het voorgaan-
de roep ik u allen op de handen ineen 
te slaan en met z’n allen het NGTV tot 
een voorbeeldvereniging te maken. 
Laten we de oude strijdbijlen begra-
ven en met positieve energie de draad 
oppakken en samen met het bestuur, 
de commissies, de kringen, de secties 
en iedereen die onze vereniging een 
warm hart toedraagt onze vereniging 
nieuw leven inblazen. 

Het NGTV is tenslotte van ons en 
voor ons allemaal. Deze oproep geldt 
niet alleen voor u als trouwe leden, 

maar ook voor degenen die door on-
tevredenheid de vereniging hebben 
verlaten en niet in de laatste plaats 
de spijtoptanten. Misschien krijgen zij 
deze tekst ook nog onder ogen.

In dit verband roep ik in het bijzonder 
alle leden op die recent tot het genoot-
schap als vertaler dan wel tolk zijn toe-
gelaten. Komt allen naar de ledenbij-
eenkomsten en laat zien dat u niet voor 
niets lid van deze prachtige vereniging 
bent geworden!

Er worden dit jaar meerdere leden-
bijeenkomsten gehouden, alwaar u 
een warm welkom zal worden gehe-
ten. Kom in zo groot mogelijke getale 
en laat zien dat u niet louter vanaf de 
zijkant toekijkt, maar wel degelijk bij de 
vereniging betrokken bent!

Samen met het nieuwe bestuur wil 
ik graag nieuwe thema’s aan de orde 
stellen zoals de ere- en gedragscode, 
integriteit, deelname aan diverse acti-
viteiten, waar u allen uw steentje aan 
zult kunnen bijdragen. Het staat u 
uiteraard vrij om zelf, naar eigen oor-

deel, belangrijke onderwerpen aan de 
orde te stellen.

Mocht u vragen hebben aan het be-
stuur, de commissies, de kringen: be-
reidt u deze voor, formuleer ze en mail 
deze aan het secretariaat opdat deze 
geïnventariseerd kunnen worden en 
aan de juiste personen voor reacties 
kunnen worden doorgegeven. 

OPROEP AAN ALLE NGTV-LEDEN
Het zal inmiddels niemand zijn ontgaan dat er binnen onze vereniging niet 

alleen een nieuwe maar vooral frisse wind waait. U hebt al aan de hand van alle 
informatie die u heeft ontvangen kunnen merken dat het in september vorig jaar 

aangetreden bestuur zeer slagvaardig te werk is gegaan. 

TEKST AN DR IJA IG NJATOV I Ć

Andrija Ignjatovic is in 1941 geboren 
in Krupac-Pirot, Servië en in 1965 
naar Nederland geëmigreerd. Hij is 
beëdigd vertaler sinds begin jaren 
‘80. Andrija is lid van het NG(T)V 
sinds 1976 (toegelaten door de 
oprichters van het NGV: de heren 
Citroen en De Ridder) en vanaf eind 
’88 tot medio ’91 bestuurslid 
geweest. Vanaf januari 2015 is hij lid 
van de toelatingscommissie voor 
vertalers, een commissie die grote 
behoefte heeft aan uitbreiding.

Andrija 
Ignjatovic

VERENIGINGSNIEUWS
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Christy de Back is zelfstandig 
ondernemer en vertaalster Engels, 
notaristolk en taaltrainer Engels.  
Ze geeft werkcolleges aan de RUL 
en de EUR en Business English bij 
Fox-IT in Delft. Samen met een team 
van ervaren freelance vertalers werkt 
ze voor ongeveer 30 opdracht- 
gevers in allerlei sectoren.  
 
Christy de Back Taalprofessionals, 
www.christydeback.nl

Christy
de Back
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Sommige vertalers hebben op 
dit moment vrijwel geen onder-
handelingsruimte. En hoe zorg 

je nou als ondernemende taalprofes-
sional dat je wél een hoger woordtarief 
of uurtarief kan bewerkstelligen?

Uitkomsten rapport
Facts & figures
Afgelopen zomer las ik dat het 
uurloon van zzp’ers voor het derde 
jaar op rij was gedaald. Behalve… 
het uurtarief van tekstschrijvers en 
vertalers! Gemiddeld was het uur-
tarief in Nederland gestegen naar 
38 euro in plaats van 37 euro het 
jaar daarvoor. We profiteren als 
beroepsgroep dus al een heel klein 
beetje van het economisch her-
stel. Maar the race to the bottom 
is natuurlijk ook wel extreem in 
onze branche. (Nanda Troost in De 
Volkskrant van 24 augustus 2016)

Om me heen zie ik allerlei moge-
lijkheden. Ik zal er zes aan bod laten 
komen in dit artikel. Allereerst is het 
een goed idee om voor opdrachtge-
vers rechtstreeks te werken en niet via 
bureaus. Dat spreekt voor zich, dan 
zijn er geen marges voor derden. Maar 
dit is nou eenmaal niet voor iedere 
taalprofessional weggelegd.

Out there in the real world
Een tweede mogelijkheid die regel-

matig voorkomt: je kunt extra waarde 
bieden door de door jou vertaalde tek-

sten voor een website meteen in het 
CMS van de opdrachtgever te zetten. 
Of door de vormgeving van de verta-
lingen voor je rekening te nemen als 
dtp’er. Je weet zelf wel of dit iets voor 
jou is ;-)

En natuurlijk is er die veelgehoorde 
tip: specialiseer je binnen je vak. Een 
technisch vertaler is schaarser en kan 
dus meer rekenen (de wet van vraag en 
aanbod). Een gespecialiseerd vertaler 
kan extra toegevoegde waarde bieden 
door bijvoorbeeld de wasstraat te be-
zoeken waar een handleiding voor ver-
taald moeten worden. Dat levert een 
nog betere vertaling op. Een waarge-
beurd verhaal!

Transcreation
Nog een vierde manier om waarde 

toe te voegen als taalprofessional, is het 
schrijven van een betere tekst terwijl je 
vertaalt. Een tekst die lekkerder loopt. 
Of een tekst die zich richt op een andere 
doelgroep. Ik noem dit transcreation en 
vertel dit ook mijn opdrachtgevers als 
ze vragen stellen over mijn woordtarief. 
Iets anders dat maar een kleine beetje 
extra tijd kost maar wel degelijk waarde 
toevoegt: de spelfouten doorgeven die 
je in de brontekst hebt gezien. Dan is je 
opdrachtgever blij verrast en wordt de 
organisatie misschien voor een grote 
blunder behoedt. Customer loyalty for 
life ;-)

Een hele ander optie is het volgen 
van een cursus Onderhandelen. Dan 
sta je sterker doordat je oefent in de 
vorm van rollenspellen. En doordat je 

de theorie en de psychologie van on-
derhandelen beter begrijpt.

Samen sta je sterker
Ten slotte: werk samen met collega- 

taalprofessionals. Samen sta je immers 
sterker. Twee weten en kunnen meer 
dan één. Dit heeft niet alleen voorde-
len voor jezelf, en voor de kwaliteit van 
je werk, maar ook voor de opdracht-
gever. Als je ziek bent of met vakantie 
gaat, dan heb je altijd één of meerde-
re vervangers en dus kun je de klant 
continuïteit bieden. En dat zit ook weer 
allemaal in dat iets hogere woordtarief!

Kortom: Iedere taalprofessional kan 
zich blijven ontwikkelen. En daarmee 
op één of meerdere manieren een ho-
ger woordtarief of uurtarief bereiken! 
De zes tips in dit artikel zijn eigenlijk al-
lemaal manieren om beter met de klant 
mee te denken. Dat betekent extra ser-
vice en extra kwaliteit bieden.

En vergeet niet: Vertel je verhaal aan 
iedereen die het maar horen wil. Maak 
jouw toegevoegde waarde zichtbaar.

OVER JOUW TOEGEVOEGDE WAARDE 
ALS TAALPROFESSIONAL

In de plannen van de regering voor de juridische positie van zelfstandig ondernemers 
lees ik over het wel of niet hebben van ‘onderhandelingsruimte’. Maar hoe zit dat 

precies met die onderhandelingsruimte van vertalers?

TEKST CH R I ST Y DE BACK

FOTOG R AF I E MARC VAN DE R KORT

Wat zijn de dingen die 
jij doet om toegevoegde 
waarde te bieden aan 
jouw opdrachtgevers?  

Ik ben benieuwd!
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De techniek uitgelegd
Multiroomwifi verdeelt je wifiverbin-

ding over de woning door gebruik te 
maken van meerdere wifipunten die 
draadloos met elkaar in verbinding 
staan. Doordat je de wifipunten uit-
spreidt over je woning dek je alle ‘dode 
hoeken’. Wat eigenlijk gebeurt is dat 
je die ene wifirouter ontlast door over 
meerdere verdiepingen wifipunten te 
plaatsen. Hiernaast is het zo dat de 
wifisignalen die vanaf die ene router 
naar boven moeten, verstoord worden 
door beton. Hierdoor komt het vaak 
voor dat je beneden wel een goede 
verbinding hebt maar op zolder niet. 

IRRITANTE HAPERINGEN 
zijn verleden tijd

Multiroomwifi is een compleet dek-
kend wifinetwerk waarvoor geen 
bekabeling nodig is. De fabrikanten 
die op dit moment bezig zijn met de 
ontwikkeling van dit systeem spreken 
ook wel over tri-band mesh, surround 
network of home wifi system. Het 
bestaat uit een basisstation oftewel 
de router en een aantal ‘losse’ satel-
lieten. Het internetsignaal wordt vanuit 
het basisstation doorgezonden naar 
de satellieten. Het basisstation en 
de satellieten zijn allemaal onderling 
draadloos met elkaar verbonden. Als 
gevolg hiervan heb je overal in huis een 
even sterk wifisignaal en zijn irritante 
haperingen en het wegvallen van het 
signaal voorgoed verleden tijd.

Meerdere radio modules voor-
komen signaalverlies

Hoewel het multiroomwifisysteem 
sterk doet denken aan een systeem met 
wifiversterkers, is er toch een cruciaal 
verschil. Een gewone versterker heeft 
maar één radiomodule. Deze moet 
zorgen voor de communicatie met je 
router én met al je draadloze appara-
tuur. Dat kan het apparaat natuurlijk 
nooit allemaal tegelijk. Het gevolg 
is dat je tot wel 50 procent van de  

datasnelheid verliest. De satellieten in 
het multiroomwifisysteem zijn voorzien 
van meerdere radiomodules. Eén daar-
van is standaard gereserveerd voor 
de communicatie met het basisstation 
of de router. De verbindingen met de 
laptops, tablets en smartphones in je 
huis verlopen via een aparte chip.

Eén netwerk garandeert een 
stabiele verbinding

Een ander groot verschil met het 
gebruik van wifiversterkers is dat er 
bij het multiroomsysteem sprake is 
van één netwerk. Je hoeft dus als je 
door je huis loopt met je smartphone 
niet telkens met elke satelliet weer 
opnieuw verbinding te maken. Bij een 
systeem met versterkers is dat wel 
het geval en dat veroorzaakt veel irri-
tante haperingen en instabiliteit. De 
mesh points daarentegen vormen 
samen met het basisstation één net-
werk dat ook vanuit een centraal punt 
kan worden beheerd. Dat zal bij de 
meeste fabrikanten heel eenvoudig 
met behulp van een app gaan kunnen. 
 
Verschillen zitten hem vooral in 
de gebruikte hardware

Het belangrijkste verschil tussen 
de diverse systemen zal vooral de 
hardware zijn waarvan ze gebruikma-
ken. De goedkopere producten zullen 
geen aparte radiomodule krijgen in de 
satellieten, waarmee je een verbinding 
tussen de satellieten onderling zou 
kunnen creëren. Het gevolg is dan dat 
een tweede satelliet in feite niet veel 
meer is dan een repeater. De snelheid 
van het internet op apparaten die van 
deze satelliet gebruikmaken zal dan 
ook lager liggen dan bij apparaten 
die van de router of de eerste satelliet 
gebruikmaken. De duurdere systemen 
zullen gebruikmaken van meerdere 
radiomodules in de satellieten, waar-
door de hoge snelheid overal in huis 
gehandhaafd blijft.

GEEN DODE 
HOEKEN 
MEER MET 
MULTIROOM 
WIFI

Traag wifi en geen bereik? 
Komt dit je bekend voor? 

Daarom is er nu een 
oplossing: multiroomwifi, 
ook wel ‘meshnetwerk’ 

genoemd

TEKST PETE R S PEK

Peter Spek is eigenaar van CompuShare 
Automatisering. Een veelzijdige aanbieder van 
automatiseringsoplossingen.
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Programma
Het onderwerp ‘vertaalkwaliteit’ 

wordt vanuit een aantal verrassende 
invalshoeken bekeken:

■ Professor Karina van Dalen-Oskam 
doet verslag van een diepgravend 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
kwaliteit van literaire vertalingen.
■ Tekstschrijver Erik van der Spek be-
spreekt de eisen waaraan een zakelijke 
tekst moet voldoen.
■ Advocaat Marco Anink analyseert 
een unieke rechtszaak rondom de 
betwiste kwaliteit van vertalingen van 
Beautiful Holland, een mooi vorm- 
gegeven relatiegeschenk. 
■ Wetenschapper Sharon O’Brien be-
spreekt de gebreken van veelgebruik-
te beoordelingsformulieren en hoe 
eindgebruikers tegen vertaalkwaliteit 
aankijken.
■ Jeroen Aspeslagh van de Nederland-
se Afdeling van het Directoraat-Gene-
raal Vertalingen van de Europese Com-
missie laat zien hoe Europa’s grootste 
vertaalafdeling de kwaliteit van zowel 
interne als externe vertalingen meet.

■ Ondertitelingspecialist Ron van 
Broekhoeven doet verslag van een 
onderzoek naar het gedrag van tv- 
kijkers als zij ondertiteling lezen en hun  
perceptie van kwaliteit.
■ Jolein van Kregten beschrijft het ver-
taalbeleid van het Van Gogh Museum 
en hoe zij als senior educator met  
vertalingen en vertalers omgaat.
■ Hanneke Marttin van het Nederlands 
Letterenfonds vertelt hoe de kwaliteit van 
literair vertalers op een beargumen-
teerde manier kan worden gemeten.

Verkiezing “De beste vertaling 
van Nederland”

Elke deelnemer aan het congres mag 
één eigen vertaling en een verantwoor-
ding insturen die wordt beoordeeld 
door een deskundige, onafhankelijke 
jury onder leiding van de gelauwer-
de literair vertalers Harm Damsma en 
Niek Miedema. De inzendingen dingen 
mee naar drie fantastische geldprijzen: 
1e prijs van € 500, 2e prijs van € 250 en  
3e prijs van € 125. 

Datum en locatie
Het Nationaal Vertaalcongres 2017 

vindt plaats op vrijdag 2 juni. Plaats 
van handeling is Eenhoorn Amersfoort. 
De dag begint om 9.00 uur met een 
ontvangst met koffie en thee en een 
bezoek aan de infomarkt. Het feitelijke 
programma start om 9.45 uur. De dag 
eindigt met een ludieke slotact van 
cabaretière, dichteres en zangeres 
Dorine Wiersma. Om 17.15 uur is er een 
gezellige netwerkborrel. 

Deelnamekosten
Speciaal voor NGTV-leden is de 

vroegboekkorting verlengd tot dinsdag 
18 april. Als u zich uiterlijk die datum 
inschrijft, betaalt u € 225 (excl. btw) in 
plaats van € 300 (excl. btw).

NATIONAAL VERTAALCONGRES 2017: 
“HOE MEET JE DE KWALITEIT VAN 
EEN VERTALING?”
De kwaliteit van vertalingen is het centrale thema van het Nationaal Vertaalcongres 2017 
(Amersfoort, vrijdag 2 juni) dat Teamwork in samenwerking met ITV Hogeschool voor Tolken 
& Vertalen organiseert. Hoe definiëren we vertaalkwaliteit? En hoe meten we die vervolgens? 
Het zijn vragen die in gesprekken met vertalers steeds terugkeren en waarop we tijdens het 
Nationaal Vertaalcongres een antwoord proberen te krijgen.

Meer weten over het Nationaal 
Vertaalcongres? Ga voor het volledige 
programma en een uitvoerige 
beschrijving van de verkiezing “De 
beste vertaling van Nederland” naar 
www.teamwork-vertaalworkshops.nl.
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Zelf herinner ik me dat ik tijdens 
mijn studententijd in Boeka-
rest met mijn Nederlandse 

medestudenten altijd sprak over een 
adeverinţă als we het hadden over een 
of ander document dat we van een of 
andere instantie moesten verkrijgen. 
Dat woord was handig en gewoon 
in ons Nederlands geïncorporeerd 
geraakt. Tijdelijk uiteraard en plaatse-
lijk, ik zou nooit aan de telefoon tegen 
mijn ouders zeggen dat ik naar de uni-
versiteit moest om een adeverinţă af 
te halen. Kennelijk was er dus geen 
verwarring in mijn hoofd waardoor ik 
zomaar een woord in de verkeerde 
taal gebruikte. Wel was het Roemeens 
in mijn hoofd zo sterk dat het me de 

keuze opdrong voor een Roemeens in 
plaats van een Nederlands woord.

 
Dit soort wederzijdse beïnvloeding van 
talen in het hoofd van meertaligen is al 
jarenlang onderwerp van onderzoek en 
het was ook het onderwerp van een 
workshop aan de Universiteit van 
Amsterdam op 13 januari jongstleden, 
met de titel ‘Cross-linguistic influence in 
bilingualism’ (bilingualism te lezen als 
meertaligheid, eerder dan tweetaligheid). 

In de workshop kwamen verschil-
lende aspecten aan de orde van de 
manier waarop de talen in het hoofd 
van mensen elkaar kunnen beïnvloe-
den en ook de oorzaken daarvan1.  

1) In dit artikel bespreek ik niet alle individuele 
bijdragen maar de algemene lijn ervan. Voor de 
namen van de presentatoren en de titels van hun 
bijdragen verwijs ik naar de website: 
http://aclc.uva.nl/news-and-events/events/
content2/workshops/2017/01/13-cross-linguistic-
influence-in-multilingualism-interdisciplinary-
approaches.html 

DE TALEN 
IN ONS 
HOOFD

Het overkomt ons allemaal 
weleens: we voeren een 
gesprek in een bepaalde 
taal en opeens komt er in 
ons hoofd een woord op 
dat niet in die taal thuis-

hoort maar uit een andere 
taal komt. De oorzaak 

daarvan is niet altijd dui-
delijk. Het kan komen 

doordat we het betrokken 
woord vaker in die andere 
taal gebruiken, soms drukt 
het gewoon beter uit wat 

we bedoelen, soms speelt 
vermoeidheid een rol, etc. 

TEKST E L I SABETH VAN DER L IN DEN
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Al sinds jaar en dag hebben psycho-
linguïsten in binnen- en buitenland aan-
getoond dat de talen die mensen 
spreken, niet gescheiden liggen opge-
slagen in hun hoofd maar allemaal on-
geveer op dezelfde plekken in de 
linkerhersenhelft. Ook heeft dat onder-
zoek laten zien dat mensen normaal ge-
sproken in staat zijn steeds de juiste taal 
in de juiste omstandigheden te spreken. 
Dus Nederlands tegen een Nederlands-
talige en Frans tegen een Franstalige. 

HET BESLISPROCES INHIBITIE 
onderdrukt de ‘verkeerde’ taal 

Dat lijkt misschien voor ons vanzelf-
sprekend, maar in feite doen we dat op 
basis van een continu beslisproces dat 
de verkeerde taal/talen onderdrukt. Dit 
proces wordt inhibitie genoemd. Inhi-
bitie is nooit perfect en kost de nodige 
energie. En het moet geleerd worden. 
Dat blijkt ook uit het feit dat kinderen 
die met meer dan één taal opgroeien, 
echt moeten leren om die talen niet 
door elkaar te gebruiken. Ze maken 
daar in het begin – zo tot hun derde 
verjaardag – de nodige fouten in. Daar-
na neemt het aantal fouten snel af. Een 
voorbeeldje van een hardnekkige fout 
in het Nederlands van mijn zoontje: hij 
gebruikte consequent het Roemeense 
woord: macara in plaats van het Ne-
derlandse woord ‘hijskraan’. Daarbij 
speelde ongetwijfeld ook het gemak 
van de uitspraak van het Roemeense 
woord mee.

In de workshop aan de UvA was er 
vooral aandacht voor de taalontwik-
keling van kinderen die met meer dan 
één taal opgroeien. Uit vrijwel alle bij-
dragen bleek dat de factoren waar-

door die talen elkaar beïnvloeden ver-
schillen al naargelang de (graad van 
verwantschap van de) betrokken talen 
en het taaldomein (uitspraak, woor-
denschat, grammatica). 

BIJ KINDEREN IN NEDERLAND 
blijft Nederlands dominant

Ook de hoeveelheid taal die kinde-
ren krijgen aangeboden speelt een rol. 
Zo zal bij kinderen die in Nederland 
opgroeien met meer dan één taal vaak 
het Nederlands dominant zijn omdat 
ze die taal het meest horen, zeker van-
af schoolleeftijd. Het zal dus vaak het 
Nederlands zijn dat de andere taal be-
invloedt en niet omgekeerd. Een voor-
beeld hiervan werd gegeven voor in 
Nederland woonachtige Spaans-Ne-
derlandse kinderen, die in hun Spaans 
meer persoonlijke voornaamwoorden 
gebruiken dan in het Spaans gangbaar. 
Maar ook het omgekeerde komt voor. 
Kinderen die in Nederland opgroeien 
met het Nederlands en daarnaast het 
Italiaans of Spaans, blijken sneller lid-
woorden te gaan gebruiken in het Ne-
derlands dan kinderen die alleen met 
het Nederlands opgroeien.

Ook blijkt uit onderzoek dat mensen 
die langdurig dagelijks een tweede of 
derde taal spreken, hun moedertaal 
enigszins ‘vergeten’. Natuurlijk is ‘ver-
geten’ een groot woord, maar het is 
zeker dat mensen onder invloed van 
die tweede of derde taal in hun moe-
dertaal foutjes beginnen te maken. 
Denk aan Nederlanders die langdu-
rig in een Engelstalig land wonen en 
Nederlands met een Engels accent 

Na een studie Romaanse Talen 
(Frans, Italiaans, Roemeens) aan de 
Rijksuniversiteit Groningen verbleef 
Elisabeth van der Linden een aantal 
jaren voor studie en werk in het 
buitenland (Frankrijk, Italië, Roeme-
nië). Na terugkeer naar Nederland 
werkte zij als taalkundige aan de 
opleidingen Frans en Roemeens 
van de Universiteit van Amsterdam. 
Haar specialisme is tweetaligheid 
en tweetalige opvoeding. Over dat 
laatste schreef zij een boek met 
Folkert Kuiken.

In het verleden heeft zij Roemeense 
verhalen vertaald voor het tijd-
schrift Kentering en een Roemeens 
toneelstuk voor het Nederlands 
Theater Instituut. Momenteel staat 
zij ingeschreven in het Wbtv-register 
als tolk-vertaler Frans en Roemeens.

beginnen te spreken of Engelse woor-
den door hun Nederlands gooien. 
In de workshop werd het voorbeeld 
gegeven van Chinezen in Nederland 
die onder invloed van het Nederlands 
in hun Chinees meer lidwoordachtige 
constructies gaan gebruiken dan in het 
Chinees (Mandarijn) gebruikelijk. Er is 
ook steeds meer onderzoek naar het 
‘Nederturks’, het Turks dat in Neder-
land wordt gesproken en waarin zich 
Nederlandsachtige constructies voor-
doen.

Tot nog toe richt onderzoek zich 
vooral op de beschrijving van dit soort 
verschijnselen en de mogelijke taal-
kundige verklaring ervan. Er is (nog) 
weinig aandacht voor de vraag hoe 
deze taalproblemen kunnen worden 
voorkomen of afgeleerd. In die zin was 
de UvA-workshop leerzaam maar ook 
ietwat onbevredigend.

Elisabeth 
van der Linden 
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Welke NGTV-leden zouden het leuk 
vinden om een door hen vertaald ge-
dicht ter publicatie in de Linguaan aan 
te bieden? Deze vertaling dient verge-
zeld te gaan van een bespreking door 
de vertaler waarin wordt aangegeven 

welke moeilijkheden werden onder-
vonden bij de vertaling. Lever bij de 
vertaling ook de originele versie in de 
brontaal en een bronvermelding aan. 
De bijdragen kunnen worden gemaild 
naar redactie@ngtv.nl. 

VERTAALDE GEDICHTEN PUBLICEREN?

Levensmiddelenetikettering en 
menu’s

Met 28 deelnemers was de belang-
stelling voor de bijeenkomst van de 
Franse kring op 27 januari jongstleden 
in de Kargadoor weer onverminderd 
groot. De middag stond in het teken 
van de Europese wetgeving voor de 
etikettering van levensmiddelen en het 
vertalen van etiketten en menu’s.

Marjan Boos gaf uitleg over de ach-
tergrond van etiketteksten. Als levens-
middelentechnoloog met twintig jaar 
ervaring is zij een expert op dit ge-
bied. Zij omlijstte de informatie over de 
wetgeving op dit gebied en verplichte 
meldingen op etiketten met treff ende 
praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld over 
de manier waarop bedrijven hiermee 
omgaan. Een goed begrip van etiket-
ten is nog niet voldoende om deze te 
kunnen vertalen. Je mag alleen termen 
gebruiken die in de wet staan voorge-
schreven en de vertaling moet geloka-

liseerd worden om te voldoen aan de 
nationale wetgeving van het land van 
de doeltaal. Zo moeten bewaarvoor-
schriften soms aangepast worden. 
Naast een meer dan gemiddelde wa-
renkennis is voor deze specialisatie 
dan ook een goede kennis van de wet-
geving nodig, zowel van de EU als van 
de landen van de bron- en doeltaal. 
Tijdens de presentatie van Pascale van 
Kempen konden we de zojuist verwor-
ven terminologie over etiketvermeldin-
gen aanvullen met de Franse tegen-
hangers. Zij vertaalt etiketten voor de 
Franse en Belgische markt. Haar klant 
is een controlebureau, dat ook de lo-
kalisatie voor haar rekening neemt. 

Daarnaast vertaalt Pascale menu’s 
voor restaurants. De benamingen kun-
nen soms nogal cryptisch zijn. Een 
handige tip is om altijd illustraties op 
te vragen van het product of gerecht 
dat je moet vertalen. Tot slot vertaal-
den we een aantal menutermen en ge-
rechten in en uit het Frans, wat zonder 
afbeeldingen behoorlijk lastig bleek te 
zijn!

Na deze boeiende presentaties bega-
ven velen van ons zich nog even naar 
de bar van de Kargadoor, waar we de 
middag afsloten met een drankje.

Marijke Huijgen

TAALKRING FRANS
VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN DE TAALKRING FRANS VAN 27 JANUARI 2017

Menutermen vertalen 
in en uit het Frans bleek 
behoorlijk lastig zonder 

afb eeldingen!

Krok

mesjeu?

Croque 
Monsieur? Meneer

krokant?

Tosti?
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De Poolse kring (opgericht in 1989) is de oudste taal-
gerichte kring van het NGTV. De kring richt zich met 
name op het verbreden van de kennis onder de leden. 
Dit komt tot stand door workshops, trainingen en pre-
sentaties, maar ook door collegiaal overleg. Er worden 
vaak sprekers uitgenodigd. 

Sommige workshops en trainingen zijn taalover-
stijgend. Sinds 2015 is mw. J. Goedhart-Piekałkiewicz 
de voorzitter van de Poolse kring. E-mail: jolka@hetnet.nl.

DE POOLSE KRING

In dit boek buigt onze correspon-
dent in België, Isabelle Bambust, zich 
samen met de lezer over de taalbe-
scherming van de rechtzoekende die 
gerechtelijke documenten uit het bui-
tenland ontvangt. Die materie is tot nu 
toe onderbelicht gebleven. De auteur 
gebruikt de Europese Betekeningsver-
ordening als uitgangspunt. Toch laat zij 
het boek ook openbloeien naar andere 
Europese en mondiale instrumenten, 
en naar de taalbescherming in het 

strafrecht. Daarnaast is er aandacht 
voor de taal die een rechtspersoon 
begrijpt, en voor mensen die anders 
dan anders zijn (blinden, slechtzien-
den, doven, slechthorenden, laagge-
letterden, ongeletterden, mensen met 
een psychische aandoening). Het boek 
wordt overvloedig geïllustreerd met 
voorbeelden uit de rechtspraak en li-
teratuurvoorbeelden, en ook met voor-
beelden uit de verrichte interviews. 

Isabelle Bambust houdt een onalle-
daagse, frisse, eigen schrijfstijl aan die 
erg prettig leesbaar is. Daarnaast neemt 
zij op overtuigende wijze stelling in. Dit 
boek is een aanrader voor advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, magistraten, 
taalkundigen, integratie- en inburge-
ringsmedewerkers, onderzoekers, stu-
denten en iedereen die graag leest en 
bijleert.

DE EUROPESE GERECHTELIJKE 
TAALBESCHERMING

620 pagina’s, € 79,00
ISBN 9789048629053
Bestelcode 202179000
Te bestellen bij die Keure, 
diekeure.be

Algemene 
Ledenvergadering 
8 april
Zaalverhuur 7, Utrecht

Coördinatorendag
april n.n.b.

Eerste Ondernemersdag 
voor Tolken en Vertalers
1 juli
n.n.b.

Coördinatorendag
9 september n.n.b.

Hiëronymusdag
23 september
n.n.b.

Startersdag
7 oktober n.n.b.

Agenda kringen 
en secties 2017

Jaarlijks uitstapje Kring 
West-Brabant & Zeeland
23-6
Etten-Leur

Agenda overig 2017

Nationaal 
vertaalcongres 
2 juni
Eenhoorn, Amersfoort

Drongo talenfestival
29 en 30 september
Jaarbeurs, Utrecht

AGENDA 
NGTV 2017

Croque 
Monsieur? 

Tosti?
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MEDISCH VERTALEN, 
EEN INTERESSANT SPECIALISME 

VOOR VERTALERS?
Specialiseren of generaliseren? Voor veel beginnende vertalers zal het antwoord op deze 

vraag niet moeilijk zijn: zij voelen zich vaak nog onzeker, hebben werk nodig en nemen 
alles aan wat op hun pad komt: van reisgidsen tot handleidingen voor graafmachines, 

van algemene voorwaarden tot bijsluiters. Anderen kiezen ervoor om breed inzetbaar te 
blijven, omdat ze de afwisseling leuk vinden. Maar stel dat je voor een niche wilt gaan, 

wat zouden dan redenen kunnen zijn om voor geneeskunde te kiezen?

TEKST JOOS J E VAN LOEN 
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Je hebt affiniteit met  
geneeskunde

Dit is volgens mij de belangrijkste 
reden. Je kiest een niche, omdat je je 
erin thuis voelt. Dit specialisme is be-
doeld om mensen te genezen of een 
betere kwaliteit van leven te geven. Het 
gaat dus eigenlijk ook over jezelf. Je 
kunt je er daarom gemakkelijker mee 
identificeren dan met, pak ‘m beet, 
een hijskraan. Wat ik ook heel leuk 
vind aan geneeskunde is dat je leest 
over de nieuwste ontwikkelingen op dit 
gebied; soms lijkt het wel of science 
fiction werkelijkheid is geworden.

De onderwerpen zijn nog steeds 
heel divers

Ook al ben je nu een specialist, je 
hoeft niet bang te zijn dat het saai 
wordt. De vertaalopdrachten variëren 
van complexe wetenschappelijke arti-
kelen voor artsen tot wervend marke-
tingmateriaal voor commerciële bedrij-
ven in de gezondheidszorg, van treurig 
stemmende letselschadedossiers tot 
tekstueel strak gereguleerde bijsluiters.

Het is een markt met een hoge 
omzet en een grote groei

Alleen al de markt voor medische 
hulpmiddelen in Europa werd in een 
overheidsstudie uit 2011 geschat op 
72 miljard euro. In de studie wordt een 
uitgavestijging van 5 procent per jaar 
verondersteld. En dan hebben we het 
dus alleen nog maar over medische 
hulpmiddelen. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit spe-
cialisme veel toekomstpotentieel voor 
onze branche biedt. Zo was ik een tijd-
je terug bij een lezing van Danny Me-
kić, een bekend adviseur op het ge-
bied van technologie en innovatie. Hij 
noemde een paar vakgebieden waar 
volgens hem veel groeipotentieel in zit 
en dat waren o.a. biotechnologie en 
nanotechnologie.

Bovendien, je hoeft de krant maar 
open te slaan of je leest over me-
disch-technologische toepassingen 
voor de mens (ook wel mHealth of 

eHealth genoemd). Denk bijvoorbeeld 
aan een polsband die je hartslag meet, 
bewegingen registreert en je huid-
temperatuur opneemt en daardoor 
geschikt is voor medisch onderzoek. 
Of een 3D-printer waarmee protheses 
op maat worden gemaakt. Bovendien 
worden mensen steeds ouder en blij-
ven langer vitaal. Producenten sprin-
gen daarop in met allerlei producten.

Er is grote behoefte aan  
specialisten

Als ik met commerciële bedrijven in 
de gezondheidszorg praat, krijg ik vaak 
te horen dat ze niet altijd tevreden zijn 
over de kwaliteit van hun vertalingen. Er 
is behoefte aan mensen die vakkennis 
met taalvaardigheid kunnen combine-
ren. De geneeskunde kent trouwens 
veel subspecialismen, zoals gastro-en-
terologie, cardiologie, neurologie en 
tandheelkunde. Je zou er dus ook voor 
kunnen kiezen om je nog verder te spe-
cialiseren, je zo meer te onderscheiden 
en als expert te worden gezien.

Even ‘off topic’: een algemene trend, 
niet alleen voor geneeskunde, is dat 
de hoeveelheid tekst die wereldwijd 
vertaald moet worden jaarlijks toe-
neemt. Ik hoor van vakgenoten in het 
buitenland dat de hoeveelheid werk zo 
groot is dat wij die als beroepsgroep 
niet eens aan kunnen. Ik ben ervan 
overtuigd dat de behoefte aan verta-
lingen zal blijven toenemen, zowel op 
het gebied van post-editing en ‘good 
enough quality / fit for purpose’ als op 
het gebied van specialistische, kwali-
tatief hoogstaande vertalingen.

Je kunt een hogere prijs vragen
Als je een gespecialiseerde vertaler 

bent (dit geldt niet alleen voor genees-
kunde), krijg je expertstatus in de markt 
waardoor je prijs omhoog kan gaan. 
Letselschadeadvocaten, verzekeraars 
of bedrijven in de gezondheidszorg: ze 
zijn allemaal gewend aan hoge bedra-
gen en bereid om te betalen voor kwa-
liteit. Mensen doen nu eenmaal graag 
zaken met experts, omdat de risico’s 
dan het laagst zijn. Ze verwachten de 
beste dienst voor hun geld en hebben 
daar een goede prijs voor over.

Ik ben blij dat ik me in geneeskunde 
heb gespecialiseerd. Ik doe nu echt 
waar ik goed in ben. Mijn tip als je nog 
twijfelt: durf ervoor te gaan. Al lees je 
maar drie boeken over een onderwerp 
waar jouw hart sneller van gaat kloppen, 
dan weet je al meer dan de anderen. 

Joosje van Loen is opgeleid tot 
vertaler Duits en Russisch aan het 
Hoger Instituut voor Vertalers en 
Tolken in Antwerpen, de Hum-
boldt-Universität in Berlijn en het 
Poesjkin-instituut in Moskou. Ze 
heeft 22 jaar vertaalervaring, vooral 
op het gebied van medische 
vakliteratuur, patiëntendossiers, 
documenten over medische 
technologie en marketingmateriaal 
voor dentale bedrijven. Haar hart 
gaat uit naar terminologiemanage-
ment, tandheelkunde en het coachen 
van collega-vertalers.

Joosje 
van Loen

De hoeveelheid werk is 
zo groot dat wij die niet 

eens aan kunnen.

Ze zijn allemaal  
gewend aan hoge 

bedragen en bereid om te 
betalen voor kwaliteit.
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Anita van Adelsbergen MA MCIL  
is naast vertaler en tolk tevens 
stemartiest en zangeres.  
Ook begeleidt ze zangers bij het 
zingen in vreemde talen.

Anita van 
Adelsbergen
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Misschien is onze stem wel het 
meest kwetsbare instrument. 
Het is immers onderhevig 

aan diverse interne en externe facto-
ren, zoals ziekte, verkoudheid, allergie, 
stress. Er zijn genoeg zaken die invloed 
kunnen hebben op onze stem.

Zangers, sprekers en acteurs kennen 
al langer het belang van goed stemge-
bruik. Dit artikel heeft als doel om ons 
bewust te maken van de kwetsbaar-
heid van ons grootste werkinstrument 
enerzijds en tips om onze stem beter in 
vorm te houden anderzijds. Is het niet 
de grootste nachtmerrie van iedere 
tolk om ’s ochtends wakker te worden 
zonder stem, wetende dat er een hele 
dag getolkt moet worden?

Wat is onze stem eigenlijk?
Het feit dat wij kunnen praten en 

zingen is best bijzonder. Er bestaat 
namelijk geen ‘orgaan’ dat ervoor ver-
antwoordelijk is dat wij dagelijks be-
zig zijn met iets wat we vaak voor lief 
nemen. In het strottenhoofd bevinden 
zich onze stembanden; dit zijn eigen-

lijk meer plooien dan banden. Als je 
ademt, zijn deze plooien open, maar 
als ze geluid maken, worden ze sa-
mengedrukt tot een kier. Er ontstaat 
dan een drukverschil, wat trilling van 
de lucht teweegbrengt. Stemgeluid is 
dus eigenlijk niets meer dan ‘getrilde’ 
lucht.

Gevolgen van verkeerd 
stemgebruik

Als we niet nadenken over hoe we 
dit belangrijke instrument gebrui-
ken, kan het ons in de hectiek van 
het dagelijkse leven flink op ‘de keel 
slaan’. Het uitvallen van onze stem is 
daar een gevolg van, maar ook andere 
symptomen kunnen te maken hebben 
met slecht gebruik van de stem: hees-
heid, schelheid, droge mond, hoesten, 
benauwdheid, overmatige slijmvor-
ming, keelpijn en keelontsteking.

Gerelateerd aan een slechte stem 
zijn in het algemeen ook een onjuiste 
ademhalingstechniek en lichaams-
houding, of een hoge dosis stress. Dit 
kunnen zowel de oorzaken zijn van een 
slechte stem als de gevolgen daarvan.  

VEEL MENSEN MET STEMPROBLEMEN 
komen in een vicieuze circel 

Doordat je stem niet wil meewer-
ken, gaan we vaak onze keel force-
ren om toch te praten, wat vervolgens 
weer invloed heeft op ademhaling en 
lichaamshouding. Veel mensen met 
stemproblemen komen vaak in deze 
vicieuze cirkel terecht. 

Goed ademen en lichaams-
houding

De juiste ademhaling wordt teweeg-
gebracht door een combinatie van 
lichaamshouding en goed in- en uit-
ademen. Dat is de enige manier om 
voldoende lucht in je lichaam te laten 
stromen. Als je lichaam te gespannen 
is, zal je middenrif blokkeren en weinig 
steun kunnen geven aan het spreken. 

In de spreekstem is het vaak lastig 
te herkennen of iemand via de buik of 
via de borst ademhaalt. Bij zangers is 
dit makkelijker te zien en horen. Een 
zanger die ‘te hoog’ in zijn adem zit, 
zal eerder buiten adem raken en vaak 

GOED BIJ STEM! 
OVER STEMGEBRUIK 

VOOR TOLKEN
Als je gaat nadenken over wat een tolk allemaal in huis moet 

hebben, dan hebben we het vaak over kennis, geheugen, 
uitstekend vocabulaire, stressbestendigheid… We vergeten 

echter vaak aandacht te besteden aan het belangrijkste 
werkinstrument van een tolk: de stem. 

TEKST AN ITA VAN ADE LS BE RG EN
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meenemen of op je kostbare vaas 
terechtkomen. Zorg dus voor vol-
doende ruimte en zet je bril af.

Ademhalings-
oefening 1
Pak weer het woordenboek erbij. 
Ga op de grond of op bed liggen 
en leg het woordenboek op je on-
derbuik. Bij het inademen zal het 
boek omhoog geduwd worden en 
zal het naar beneden zakken bij het 
uitademen. Als dit niet gebeurt, zit 
je te hoog in je ademhaling en zal 
je concreet moeten gaan werken 
om je ademhaling naar je midden-
rif te krijgen. 

Ademhalings-
oefening 2
Hijg als een dier
Als je een hond hebt, kijk dan eens 
hoe hij ademhaalt. Je ziet zijn hele 
lichaam meebewegen bij het in- 
en uitademen.
Probeer je hond eens na te doen 
en voel dat tijdens het inademen 
je buikspieren uitzetten. Probeer 
dit steeds langzamer te doen. 
Op deze manier voel je ook hoe 
tijdens het uitademen je lichaam 
ontspant. Doe deze oefening 
overigens niet te lang! Sommige 
mensen zijn erg fanatiek en gaan  
hyperventileren. 

Ademhalings-
oefening 3
Leg je handen aan beide kanten 
van je middenrif. Adem via je mid-
denrif in (je handen worden weg-
geduwd) en doe dit in 6 seconden. 
Houd de adem 2 seconden vast en 
adem uit in 8 seconden. Je voelt 
dat je handen weer naar binnen 
geduwd worden. Doe dit gedu-
rende de dag een paar keer. Door 
bezig te zijn met je ademhaling, zul 
je ook ontspanning in je lichaam 
brengen. 

Stress
Naast ademhaling en lichaamshou-

ding is stress een niet te onderschatten 
‘voicekiller’, bijvoorbeeld omdat je on-
zeker bent over je opdracht, nerveus of 
je het wel aankan. Of omdat je gewoon 
niet lekker in je vel zit, ruzie met je part-
ner hebt, een ziek kind… Ontspanning 
is hierbij een belangrijke factor. De 
ademhalingsoefeningen kunnen ook 
daarmee helpen. Het is daarom ook 
altijd van groot belang om datgene te 
doen waar je echt goed in bent of waar 
je je plezierig bij voelt. Als je nerveus 
wordt van tolken bij de politie en daar-
door je geheugen je in de steek laat of 
je stem hees wordt, dan kun je beter 
gaan nadenken of dat aspect van het 
tolken wel voor jou bestemd is.  

VEEL MENSEN MET STEMPROBLEMEN 
komen in een vicieuze circel 

Onze stem is een belangrijk onder-
deel van ons lichaam. We kunnen niet 
alles vermijden; een griep of verkoud-
heid is zo opgelopen. Wel kunnen we 
op een verstandige manier met ons 
lichaam omgaan, zodat het zo goed 
mogelijk weerstand kan bieden te-
gen de reeds genoemde factoren en 
je minder last hebt van problemen tij-
dens het tolken. Hoe je dit kunt doen? 
Volg de 8 gouden regels voor optimale 
stemzorg.

De ‘8 Golden Voice Rules’ - hoe 
houd je dagelijks je stem in 
topconditie?

Doe dagelijks de beschreven 
ademhalings- en lichaamshou-

dingsoefeningen. Je zult merken dat je 
adem langer mee kan gaan en dat je 
minder snel buiten ademt bent. 5 mi-
nuten per keer is in het begin al vol-
doende.

Doe dagelijks ‘tongbrekers’ 
evenals oefeningen in de juis-

te lichaamshouding en met de goede 
ademhaling. Dit hoef je trouwens niet 

eerder een knijpend dan een vol stem-
geluid hebben. 

Als (cabine-)tolk is het bijvoorbeeld 
van belang om ervoor te zorgen dat je 
recht zit en goed in de microfoon kunt 
praten. Vaak laten stoelen en tafels nog-
al eens te wensen over. Vraag dan aan 
de organisator of er extra kussens of in 
hoogte verstelbare stoelen beschikbaar 
zijn. Veel tolken gaan verkeerd zitten 
omdat ze goed bij de microfoon willen 
komen, wat vaak betekent dat je scheef 
naar voren gaat zitten en je ademhaling 
niet goed vanuit je middenrif kan ko-
men. Gevolg van een lange dag tolken 
is dan vaak last van de keel en pijn in de 
rug en schouders. 

Lichaamshoudings-
oefening 1
Ga met je rug tegen de muur 
staan. Zorg ervoor dat je billen, 
rug, schouders en achterhoofd de 
muur raken. Je voeten zet je iets 
van de muur af. Probeer in deze 
houding zo comfortabel mogelijk 
te staan en let op de houding van 
je hoofd. Probeer in deze houding 
te praten en voel of je lichaam of 
je hoofd verandert. Vaak bewegen 
we ons hoofd stiekem naar bene-
den als we gaan spreken en dat 
is juist niet te bedoeling. Probeer 
dan van de muur weg te lopen en 
te voelen of je lichaam hetzelfde 
blijft of ineen zakt. 

Lichaamshoudings-
oefening 2
Pak een dik woordenboek en leg 
dit op de bovenkant van je hoofd. 
Probeer een stukje te lopen en te 
zorgen dat je boek blijft liggen. 
Mocht het boek elke keer weg-
glijden, dan betekent het dat je 
je hoofd wellicht te veel beweegt. 
Doe deze oefening wel met be-
leid! Als een zwaar woordenboek 
valt, kan het misschien je bril 

01

02

30

LINGUAAN  I  JAARGANG 28  I  VOORJAAR 2017

19270000005 NGTV Magazine.indd   30 30-03-17   17:23



alleen te doen. Is ook altijd lachen voor 
de hele familie.

Neem zangles of ga naar een 
logopedist als je het idee hebt 

dat je er zelf niet uitkomt. Je gaat dan 
op een andere manier naar je stem kij-
ken en kunt met een professional de 
oefeningen gaan uitbouwen. 

Mocht je echt het idee hebben 
dat er iets met je stem mis is 

(knobbels op je stembanden of wat 
anders), laat je dan doorverwijzen naar 
een KNO-arts. Je hebt dan zekerheid 
dat het (n)iets medisch is.

Laat bij overmatige slijmvorming 
een allergietest doen om te kij-

ken of je op bepaalde ingrediënten 
reageert, of probeer hier zelf achter te 
komen door bij te houden wat je gege-
ten hebt en wanneer je bijvoorbeeld 
slijmvorming krijgt. Melk, zuivelpro-
ducten of chocola worden niet voor 
niets door veel zangers vermeden. 
Vaak gaan we onze keel schrapen om 
een prop slijm weg te werken; maar 
dit werkt veelal averechts. Probeer 
er doorheen te spreken, dan gaat het 
vanzelf weg.

Drink voldoende water en eet 
gezond. Water en goede brand-

stoffen zijn essentieel om je lichaam 
van de benodigde gezonde energie te 
voorzien.

Zorg voor voldoende slaap en 
ontspanning. Probeer off-duty 

alleen te spreken als het echt nodig is. 
Je stem heeft na een lange werkdag 
ook rust nodig, net als de rest van je 
lichaam

Wees matig met alcoholgebruik. 
Dit verwijdt de bloedvaten en 

heeft geen goede invloed op de stem-
banden. Ook roken heeft een slechte 
invloed op het weefsel in je keel. 

She sells sea shells by the seashore. 
The shells she sells are surely 

seashells. So if she sells shells on 
the seashore, I am sure she sells 

seashore shells.

Wenn du denkst, dass du denkst, denke nie, dass du 
denkst, denn beim Denken der Gedanken kommst du 

leicht auf den Gedanken, dass das Denken der 
Gedanken ein gedankenloses Denken der Gedanken ist.

Betty Botter had some 
butter. “But”, she said, 
“this butter’s bitter. If I 

bake this bitter butter, it 
would make my batter 
bitter. But a bit of better 

butter - that would make 
my batter better.” So she 

bought a bit of butter, 
better than her bitter 

butter, and she baked it in 
her batter, and the batter 
was not bitter. So it was 

better Betty Botter bought 
a bit of better butter.

Vissers die 
vissen naar 

vissen en vissers 
die vissen, 

vangen vaak 
bot. De vissen 

waar de 
vissende vissers 

naar vissen, 
vinden vissers 

die vissen 
vervelend en rot!

Un chasseur sachant chasser doit savoir 
chasser sans son chien.

Ob er aber über 
Unterammergau 
oder aber über 
Oberammergau 

oder aber 
überhaupt nicht 

kommt ist 
ungewiss.

Tongbrekers
03

04

05

06

07

08
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Tiny is al zo’n twintig jaar vertaler 
en steekt direct enthousiast van 
wal. “Ik vertaal nu een toneel-

stuk van Tony Kushner dat door Lizzy 
Timmers is bewerkt naar het Engels,” 
vertelt ze. “Zij heeft scènes naar het 
heden verplaatst en Kushner moet toe-
stemming geven voor de wijzigingen.”

Kunstsector
Tiny doet vooral veel werk voor 

de kunstsector. “Ik zorg voor de bo-
ventitels van theaterstukken van ac-
teurscollectief Wunderbaum. En voor 
Galerie West in Den Haag vertaal ik 
de teksten die door de buitenlandse 
kunstenaars worden aangeleverd.” 
Tiny lacht. “Die Engelse teksten laat ik 
dan eerst door mijn vaste native spea-
ker corrigeren. Ze zijn vaak slecht ge-
schreven.” Tiny vertaalt thuis en, sinds 
ze twee jaar geleden is verhuisd, in een 
aparte werkkamer. “Hier liggen stapels 
papier, zoals de klantenpakketten met 
daarin al mijn informatie over de klant 
en mijn terminologielijsten. Als ik aan 

het werk ben, ligt de map op een ver-
rijdbaar tafeltje naast me en de ver-
taalopdracht staat op papier naast 
mijn scherm. De rest staat in een grote 
boekenkast. Ik bewaar alles wel op de 
computer, maar ik heb graag papier 
om me heen.” 

Boekpresentaties
Tiny werkt aan een groot art-deco-

bureau. Haar hele huis staat vol met 
art-decomeubelen. “Die liefde voor art 
deco heb ik altijd gehad. Ik heb in de 
jaren zeventig een art-decowinkeltje 
gehad. Dan deed ik samen met mijn 
broer inkopen in Parijs.” In die tijd heeft 
Tiny zichzelf het ambacht van stoelen-
matter aangeleerd, werk dat ze nu nog 
steeds graag doet. “Het is enorm druk, 
want er zijn eigenlijk maar drie goede 
stoelenmatters in Nederland. Ik krijg 
wel stagiairs, maar die stoppen vaak 
snel, want ze vinden het te moeilijk.” 
Tiny heeft een tijdlang een kundige 
assistent gehad. “In die tijd heb ik veel 
geschiedenisboeken vertaald. Dat 

IK HEB 
GRAAG 
PAPIER OM 
ME HEEN

Als thuiswerkende tolk of 
vertaler zien we elkaars 
werkplek bijna nooit. In 
deze rubriek vertellen 

collega’s over hun werk-
plek. Deze keer komt Tiny 

Mulder aan het woord,  
zij is vertaler Engels.

TEKST L I S ETTE E IN DHOV EN

FOTOG R AF I E L I S ETTE E IN DHOV EN

In deze rubriek vertellen collega’s 
over hun werkplek. Lijkt het jou ook 
leuk om je werkplek ‘te delen’ in 
Linguaan? Mail dan naar redactie@
ngtv.nl, dan neemt iemand van de 
redactie contact met je op.

JOUW WERKPLEK
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BIJEENKOMST TURKSE KRING

Op 28 januari 2017 was er voor het eerst sinds jaren een 
bijeenkomst van de Turkse kring in de vanouds bekende 
gezellige sfeer. Alsof we niet weggeweest waren. 

was een leuke tijd. Ik ontmoette de 
schrijvers en was aanwezig op allerlei 
boekpresentaties. Jammer dat mijn 
assistent naar Duitsland vertrok. Ik mis 
het boeken vertalen.” Gelukkig heeft 
ze nu wel twee andere assistenten, 
beeldend kunstenaars die haar helpen 
bij het werk.

Voorstellingen bezoeken
Tijdens het vertalen heeft Tiny uit-

zicht op haar tuin. “Ik werk altijd alleen 
maar in mijn werkkamer, nooit daar-
buiten. Ik heb ook geen laptop,” zegt 
ze. “Vakbladen lees ik op de bank.” 
Dat vindt ze geen werk, dat is ontspan-
ning. “Om er echt even uit te zijn, ga ik 
graag wandelen in het Scheveningse 
bos, hier vlakbij.” Ook in het werk in de 
stoelenmatterij is ze er even helemaal 
uit. “Het is heerlijk om na dag in dag 
uit met je hoofd werken, ook je han-
den te kunnen gebruiken,” vindt Tiny. 
“Tijdens het stoelenmatten luister ik 
naar literaire programma’s zoals ‘Nooit 
meer slapen’.” Is ze toch nog een beet-
je met haar vertaalwerk bezig. Ook 
in het bezoeken van theaterstukken 
steekt Tiny veel tijd. “Ik ga naar alle 
voorstellingen van Wunderbaum. Ik 
moet beeld zien om de stukken goed 
te kunnen vertalen. Het kost veel tijd, 
maar het is wel heel erg leuk. Ik ken 
inmiddels iedereen persoonlijk.” 

In het Turks bestaat het woord 
dertleşmek. In het woordenboek van 
de Turkse Taal Commissie als volgt 
omschreven: elkaar je problemen 
vertellen, daardoor tot rust komen 
en voor de problemen een oplossing 
vinden. En problemen genoeg in het 
bestaan van een zelfstandige tolk 
of vertaler. Zij het dat de problemen 
van bijvoorbeeld een literair vertaler 
of een gerechtstolk hemelsbreed 
verschillen. 

Wat dit laatste betreft: de verschil-
len tussen bijvoorbeeld de werk-
zaamheden van een literair vertaler 
en een gerechtstolk zijn nooit een 
belemmering geweest voor samen-
werking of gezamenlijke actie (al is 
dit laatste wel een groot woord). Heel 
veel hebben wij te danken aan Irene 
’t Hooft, een veelzijdig persoon, in 
alles en iedereen geïnteresseerd en 
onvermoeibaar organisator, die he-
laas nu ruim een jaar geleden over-
leden is. Veel was ook te danken aan 
ieders pragmatische instelling: wei-
nig ideologie, veel praktische hulp. 
Zo had deze bijeenkomst wel iets 
van een terugblik. 

Met het doel de gezichten weer 
naar de toekomst te richten was er 
een presentatie van Raoul Schild-
meijer, consultant en markton-
derzoeker (en bestuurslid van het 
NGTV) over evenwichtige klantrela-
ties en effectieve acquisitie. Eén van 
zijn tips was: sta met een spetterend 
profiel op de website van het NGTV. 
Meer over de presentatie van Raoul 
is te lezen in het artikel Een verras-

sende les 11: fish where the fish are!
Met Mirjam van Dootingh, interim- 

manager NGTV, werd uitvoerig 
gediscussieerd over onder andere 
zaken als de invloed van het wel/
niet inzetten van een professionele 
tolk op het contact met de patiënt, 
en vergoedingsregelingen die er 
wel zijn voor asielzoekers, maar niet 
voor statushouders. Natuurlijk ging 
het ook over beeldvorming en status 
van het beroep van tolk en vertaler, 
de steeds lagere tarieven die wor-
den geboden en een minder vaste 
stroom aan opdrachten. 

Het slot werd verzorgd door Joos-
je van Loen, medisch vertaalster, 
die een zeer blijde boodschap ver-
kondigde: medisch vertalen betaalt 
veel en veel beter dan alle andere 
vormen van vertaalwerk. Hiermee 
werd de fantasie van het gezelschap 
voor het laatste deel van de middag 
voldoende geprikkeld om de ba-
sisinformatie betreffende medische 
terminologie en vakliteratuur nog tot 
zich te nemen. Josjes specialisaties 
zijn terminologiemanagement, tand-
heelkunde en coaching van colle-
ga-vertalers. 

De middag eindigde in informe-
le sfeer, waarbij een ieder zijn ge-
dachten de vrije loop kon laten met 
betrekking tot de vraag: hoe verder 
met de Turkse kring? Inmiddels 
hebben Mahmut Salkimli en Elvan 
Battaloğlu zich bereid verklaard het 
coördinatorschap op zich te nemen, 
dus een tweede bijeenkomst zal niet 
zo lang op zich laten wachten!

TEKST TEKST E V E RT VAN DEN BROEK , 

T/M DE Z E B IJ E ENKOM ST COÖR DINATOR VAN DE TU R KS E K R ING
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Goedkeuring van het  
Kwaliteitsplan

Na overleg met het Bureau Wbtv 
besloot het toenmalige NGTV-be-
stuur om een Kwaliteitsplan op te la-
ten stellen, waarin het NGTV ‘eigen’ 
kwaliteitscriteria zou formuleren. Na-
tuurlijk rekening houdend met de Wet, 
maar ook met de flexibiliteit die een 
divers PE-aanbod vereist. Indien het 
plan goedgekeurd zou worden en de 
gestelde criteria stipt door het NGTV 
nageleefd zouden worden, zou een 
belangrijke onzekerheid worden weg-

genomen, want ‘de bij aangewezen 
PE-aanbieders verworven PE-punten 
staan niet ter discussie’, aldus Fouad 
Kabbouti van het Bureau Wbtv. 

De eerste versie van het Kwaliteits-
plan, opgesteld door Wil Albers, Brigit-
te Dankers en Wilma Tacoma, werd in 
oktober 2015 aan de leden voorgelegd, 
maar kreeg geen vervolg door de hoge 
werkdruk van het toenmalige bestuur. 
Pas met de komst van interim-mana-
ger Mirjam van Dootingh werd het plan 
in augustus 2016 bij het bureau Wbtv 
ingediend. Na de door haar aange-
brachte aanpassingen is het plan ver-
volgens in sterk afgeslankte vorm op-
nieuw ingediend en op 30 januari 2017 
door het bureau Wbtv goedgekeurd. 
Hiermee kan het NGTV invulling gaan 
geven aan geaccrediteerde PE.

Doel van de aanwijzing
Zoals gezegd, het primaire doel van 

de aanwijzing was destijds het veilig 

Dit betekent dat het NGTV als 
geaccrediteerde aanbieder van 
Permanente Educatie (PE) 

voor tolken en vertalers mag optreden. 
Wordt het NGTV nu een heuse onder-
wijsinstelling?

Begin 2015 was de onzekerheid over 
de geldigheid van de PE-punten die 
bij kring- en sectiebijeenkomsten in 
de hoofdcategorie toegekend werden 
groot. Het was niet ondenkbaar dat 
achteraf onenigheid met het Bureau 
Wbtv zou ontstaan over de deskun-
digheid van de sprekers, omdat niet 
allen van academisch niveau waren of 
bevoegd als docent. Het gevolg zou 
kunnen zijn dat geregistreerde punten 
uiteindelijk toch niet toegekend zou-
den worden en dat men daardoor na 
verloop van 5 jaar punten tekort zou 
komen voor het verlengen van de be-
ediging.

NGTV AANGEWEZEN 
ALS ERKENDE 

OPLEIDINGSINSTELLING. 
TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Op basis van het NGTV-kwaliteitsplan is het NGTV op 30 januari 2017 door de 
Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen tot erkende opleiding. Hierdoor 

hoeft een tolk of vertaler die scholingsactiviteiten volgt bij het NGTV uitsluitend het 
Registratieformulier PE-punten scholingsactiviteit of overige activiteit in te vullen en bij 

zijn/haar registratie te voegen ter onderbouwing van het aantal PE-punten. 

TEKST BR IG ITTE DANK E R S EN M I RJAM VAN DOOTING H

De eerste versie van 
het Kwaliteitplan kreeg 
geen vervolg door de 

hoge werkdruk.
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worden in het zogenaamde individuele 
portfolio op de website. Het NGTV-lid 
kan vervolgens volstaan met het invul-
len en uploaden van het Registratiefor-
mulier PE-punten scholingsactiviteit 
waarin de volgende gegevens moeten 
worden ingevuld: naam, Wbtv-num-
mer, omschrijving scholingsactiviteit, 
welke competenties met deze activiteit 
op peil zijn gehouden/ontwikkeld, wat 
is geleerd van de gevolgde activiteit 
en hoe deze bijdraagt aan het op peil 
houden of ontwikkelen van de gese-
lecteerde competenties. Verder kan 
worden volstaan met het verwijzen 
naar het bijbehorende individuele di-
gitale portfolio. Een vergelijkbare pro-
cedure wordt gevolgd voor de Overige 
activiteiten.

Met de aanwijzing hebben we dus 
twee ’administratieve’ vliegen in een 
klap te pakken, maar de vraag is of het 
hierbij moet blijven. We kunnen ons af-
vragen ‘waar blijft de ambitie?’

Ambitie
Het NGTV heeft ooit de ambitie ge-

had om een Academie op te richten. 
Bij het schrijven van het Kwaliteitsplan 
is om twee redenen van dat idee afge-
stapt. Ten eerste is de bedoeling dat 
de gewenste PE door de leden zelf 
wordt vormgegeven. Dit kan dus het 
beste voortkomen uit de wensen van 
de kringen en secties. Een tweede re-
den om van de Academie af te zien, 
was de moeilijkheid om zo’n extra or-
gaan binnen de vereniging te beman-
nen. Tegenwoordig is de gedachte dat 
de kringen en secties moeten kunnen 

stellen van de punten die in het ka-
der van bijeenkomsten van kringen en 
secties worden verworven. Hiervan 
is alleen sprake als de coördinatoren 
aan alle (kwaliteits)uitgangspunten vol-
doen die in het Kwaliteitsplan worden 
gesteld. En als de zelfopgelegde kwa-
liteitseisen niet worden nageleefd, kan 
het NGTV de status van aangewezen 
PE-aanbieder weer verliezen.

Een tweede doel van de aanwijzing 
was om de registratie van punten in het 
register voor leden te vereenvoudigen. 
De PE-aanbieder (meestal de coördi-
nator van de kring of sectie) zorgt er-
voor dat alle informatie die betrekking 
heeft op de doelgroep, de leerdoelen, 
beschrijving van de globale inhoud, het 
lesmateriaal, het aantal contacturen, 
de berekening van het totale aantal 
uren studiebelasting, het totale aantal 
PE-punten en categorie (scholing of 
overige; zie ook hieronder), de deskun-
digen (inclusief cv) en de evaluatie van 
de scholingsactiviteiten opgenomen 

M I RJAM VAN DOOTING H EN BR IG ITTE DANK E R S

Het NGTV heeft 
ooit de ambitie gehad 

om een Academie 
op te richten. 
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Dit is dus onze huidige ambitie: 
geen megaproject, maar PE-activitei-
ten voor alle leden, door goed onder-
steunde organische groei. Vuistregel 
daarbij is dat alles zo veel mogelijk 
direct gerelateerd moet zijn aan door 
de leden zelf uitgesproken behoeften. 
Alleen zó kunnen we zeker zijn dat we 
een adequaat aanbod hebben. Hierbij 
dient er wel voor te worden gewaakt 
dat het aanbod aan PE-activiteiten on-
der de vlag van het NGTV uiteindelijk 
evenwichtig genoeg uitpakt, dat wil 
zeggen dat het aanbod geschikt is 
voor zoveel mogelijk leden, beëdigd én 
onbeëdigd, werkzaam in allerlei secto-
ren. Deze ambitie kan en mag natuur-
lijk groeien.

Verschillende soorten activiteiten
Binnen de kringen en secties worden 

zowel Scholingsactiviteiten (bijvoor-
beeld een presentatie over het vertalen 
van diploma’s) als Overige activiteiten 
(bijvoorbeeld intervisie), maar ook Ac-
tiviteiten zonder PE-punten ontwikkeld 
en aangeboden. Binnen 5 jaar moeten 
minimaal 80 PE-punten worden be-
haald. Hiervan moeten minimaal 40 
punten bij Scholingsactiviteiten zijn 
behaald. Maximaal 40 punten mogen 
worden behaald met Overige activitei-
ten waarbij aangetoond moet worden 
dat de gekozen activiteiten voor de 
betreffende tolk of vertaler deskundig-
heidsbevorderend zijn en welke com-
petentie(s) daarmee onderhouden of 
verbeterd wordt/worden. 

Bijna alle kring- en sectiebijeenkom-
sten leveren punten in de categorie 
Overige activiteiten op. Leden moeten 
er dus goed rekening mee houden dat 

zij voldoende punten in de categorie 
Scholingsactiviteiten behalen om aan 
bovenstaande eis te voldoen. Ook om 
die reden is de ambitie van het NGTV 
om activiteiten voor alle leden te ont-
wikkelen met als groot bijkomend 
voordeel dat het NGTV geen winstoog-
merk heeft en deze activiteiten dus te-
gen kostprijs kan aanbieden.

Registratie van PE voor iedereen
Een verder doel, maar misschien 

binnenkort toch binnen bereik, is de 
registratie van PE voor álle tolken en 
vertalers. Hiermee hopen wij de aan-
trekkelijkheid van PE te vergroten en 
daarmee de kwaliteit en de professio-
nalisering van onze leden.

doen wat ze willen; zij staan dicht bij 
de actieve leden en kunnen het beste 
de geuite wensen kanaliseren en bekij-
ken hoe hieraan kan worden voldaan. 
De coördinatoren kunnen straks in het 
centrale portfolio op de website bekij-
ken of de gewenste activiteiten eerder 
plaats hebben gevonden en hoe. Als 
bepaalde wensen niet ingevuld kunnen 
worden door één kring of sectie, bij-
voorbeeld omdat een bredere aanpak 
wenselijk is, dan kan het NGTV-bureau 
hier een rol in spelen.

Dit kan het beste worden geïllu-
streerd met een concreet voorbeeld. 
De Kring Midden- en Oost-Brabant 
heeft ooit de mogelijkheid onderzocht 
om Nederlandse Spelling aan te bie-
den. Heel snel werd duidelijk dat er 
genoeg belangstelling was, zowel van 
Nederlandstaligen als van niet-Neder-
landstaligen, maar dat een cursus met 
indeling op verschillende niveaus (t/m 
4F) te lastig en duur was om te organi-
seren. Als meerdere kringen en secties 
hierin met het bureau samenwerken 
kan een dergelijk aanbod wel worden 
gerealiseerd. Bijvoorbeeld als cyclus 
die zich herhaalt, wellicht op diverse 
locaties.

Op dezelfde manier kan worden ge-
keken naar andere behoeften die bij 
meerdere kringen en secties leven: 
opfriscursus(sen) over CAT-tools, elek-
trotechniek voor technisch vertalers, 
verschillende aspecten van het on-
dernemerschap… En dit zijn maar een 
paar van de ideeën en wensen die ons 
ter ore zijn gekomen.

Mirjam van Dootingh is sinds medio 
2016 interim-manager bij het NGTV. 
Van huis uit psycholoog, maar de 
laatste 20 jaar werkzaam als 
directeur van beroeps- en branche-
organisaties. Daarnaast ontwikkelt ze 
woonvoorzieningen voor volwasse-
nen met een Ernstige Psychiatrische 
Aandoening (EPA). Daarover meer in 
de volgende Linguaan.

Brigitte Dankers is beëdigd vertaal-
ster Frans en is al meer dan 20 jaar lid 
van het NGTV. Actief binnen de Kring 
Midden- en Oost-Brabant en, als 
mede-coördinator, in de Taalkring 
Frans. Is tot het bestuur van het NGTV 
toegetreden met name om de Kringen 
en Secties te versterken omdat deze 
een belangrijke rol spelen binnen de 
vereniging. Vooral, maar niet alleen, 
op het gebied van PE.

Mirjam 
van Dootingh

Brigitte 
DankersLeden moeten er 

dus goed rekening mee 
houden dat zij voldoende 

punten halen.

Kringen en secties 
moeten kunnen doen 

wat ze willen; zij staan 
dicht bij de actieve leden.
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overleggen over vertaalproblemen en 
ze sloot zich aan bij zowel het NGTV 
als het Vertalersforum dat in Arnhem 
bij elkaar komt. Daarnaast was ze ook 
lid van de Franse taalkring en van de 
Franse zusterorganisatie voor verta-
lers en tolken.

Na eerst een periode als NGTV-lid 
te hebben gefunctioneerd, kwam Odi-
le in het bestuur terecht. Tijdens deze 
jaren als bestuurslid heeft ze een enor-
me inzet getoond om de organisatie 
meer te professionaliseren en het was 
erg prettig om met haar samen te wer-
ken. Ze had duidelijk een mening en 
stak deze niet onder stoelen of ban-
ken, maar voor haar stond altijd het 
belang van de leden voorop. Er werd 
nooit tevergeefs een beroep op haar 
gedaan en vaak was ze een van de 
eersten die zich aanbood als er bijeen-
komsten of vergaderingen moesten 
worden georganiseerd. Ze was heel 
gedisciplineerd, had haar zaken goed 
voor elkaar en leverde altijd op tijd de 
stukken aan die nodig waren. Als pen-
ningmeester onderhield ze namens het 
NGTV de contacten met de accoun-
tant Twan Maton en zijn medewerkers. 

Ondanks haar fysieke beperkingen 
was ze altijd trouw aanwezig bij o.a. 
kringuitjes, georganiseerde vertalers- 
en tolkdagen, ALV’s en bijeenkomsten 
van het Vertalersforum en, als ze de 
mogelijkheid had, bezocht ze graag 
bijeenkomsten van onze Belgische en 
Franse zusterorganisaties.

Zoals al genoemd, speelden fysieke 
beperkingen haar nog wel eens parten 
maar daar wilde ze meestal niets van 
horen. Als aan haar werd gevraagd 
hoe het met haar was, wuifde ze dat 
meestal weg met “het gaat wel” en ze 
gaf het gesprek een andere wending. 
Ze liet zich door haar beperkingen niet 
tegenhouden en met haar positieve in-
stelling wist ze voor bijna alles wel een 
oplossing te vinden.

De herdenkingsbijeenkomst stond 
in het teken van haar sprankelende 
persoonlijkheid en de centrale rol die 
Odile in het leven van haar kinderen, 
kleindochter en anderen om haar heen 
vervulde. De vele foto’s van Odile, al 
dan niet omringd door haar geliefden 
en/of dieren, gaven een goed beeld 
van haar levensinstelling. Helaas wa-
ren de hersenbloedingen die haar eind 
november en recentelijk in februari 
troff en te omvangrijk om te overwin-
nen. Het NGTV verliest met Odile een 
kleurrijk en breed georiënteerd lid, die 
anderen wist te enthousiasmeren en in 
het bestuur zullen haar grote betrok-
kenheid en inzet zeker gemist worden. 
We zullen Odile herinneren als een 
veelzijdig en zeer loyaal NGTV-lid, dat 
veel te jong is overleden.

Alle uitgaande en inkomende 
geldstromen werden zorgvul-
dig door haar bewaakt en er 

werd zeker geen geld uitgegeven dat 
niet verantwoord kon worden. Het te-
kent haar grote trouw en betrokken-
heid bij het NGTV en dit werd zeker 
ook duidelijk tijdens de laatste jaren, 
waarin het bestuur een aantal wisse-
lende samenstellingen heeft gekend. 
Odile bleef in deze jaren het vaste ba-
ken in de diverse besturen en garan-
deerde op deze manier de continuïteit. 
Zij wist als geen ander hoe zaken in het 
verleden waren gelopen, wie betrok-
ken waren geweest bij diverse beslui-
ten die waren genomen en met welke 
externe partijen contacten werden on-
derhouden.

In de vertalerswereld was Odile een 
laatbloeier. Ze heeft zo’n 30 jaar van 
haar leven in Frankrijk gewoond en 
daar o.a. gewerkt in de toeristische 
sector. Ze kon met zichtbaar plezier 
verhalen over haar Franse periode ver-
tellen. Ze verhuisde met haar kinderen 
terug naar Nederland en is daar op 
latere leeftijd de vertaalopleiding ITV 
gaan volgen. Na voltooiing daarvan 
richtte ze haar vertaalbureau Traditz 
op en werkte vanuit Amersfoort vol 
enthousiasme aan haar vertalingen. 
Het was voor haar absoluut geen ge-
makkelijke periode, maar met haar po-
sitieve instelling en gevoel voor humor 
wist ze er iets van te maken. Odile was 
sociaal ingesteld en ze vond het be-
roep te eenzaam. Naast haar behoef-
te aan sociale contacten wilde ze ook 
collega’s leren kennen om te kunnen 

IN MEMORIAM

ODILE VAN DITZHUIJZEN
Op 21 februari overleed op 63-jarige leeftijd ons NGTV-lid Odile van Ditzhuijzen, 

vertaalster Frans. Zij had de laatste jaren als bestuurslid de functie van 
penningmeester en deze functie was haar op het lijf geschreven.

TEKST W I LMA TACOMA , OU D - BESTU U R S LI D
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Tijdens de kabinetsformatie wordt 
besloten over ondernemersthe-
ma’s die ook jou aangaan.

De vereniging Platform Zelfstandige 
Ondernemers (PZO-ZZP) is een zelf-
standige vereniging die 14 jaar gele-
den is opgericht. Wij zetten ons in voor 
de belangen van onze zzp leden en 
vertolken hun stem richting politiek, de 
SER en binnen Europa. Wij zijn een 
verenging van, voor en door leden. 
Meepraten is bij ons van belang. Onze 
leden vertellen ons welke standpunten 
zij belangrijk vinden. 

Netwerken en workshops
We organiseren voor onze leden 

PZOondernemerstafels, bijeenkom-
sten in kleine setting waar je kunt 
sparren met gelijkgestemden en elkaar 
kunt inspireren vanuit het zelfstandig 
ondernemerschap. Ook houden we 
PZOKenniscafés met workshops over 
specifi eke ondernemersthema’s.

Daarnaast bieden we natuurlijk le-
denservices en ledendiensten, zoals 
korting op verzekeringen.

Denis Maessen, voorzitter van 
PZO: lobby

“De stem van de ondernemer is be-
langrijk en daar hoort ook de stem van 
de zzp’er bij. Wij staan voor het on-
dernemerschap van de zzp’er. Onze 
standpunten laten dat zien. Wij zetten 
onze lobby in op standpunten die de 
zzp’ers in Nederland moeten helpen 
bij het op vrijwillige basis, voor eigen 
rekening en risico, hun ondernemer-
schap nóg beter te kunnen invullen. 

De zzp’er moet als een vast gegeven 
geaccepteerd worden. Daar maken we 
ons hard voor.”

Onze lobbythema’s zijn gericht op: 
ondernemerschap, goed opdrachtge-
verschap, fi scale regelingen en facili-
teiten, sociale regelingen en arbeids-
markt.

Tijdens de verkiezingen hebben we 
de volgende standpunten ingenomen:

01  De zzp’er levert een belangrijke bij-
drage aan de Nederlandse economie
Geen overheidsbemoeienis waar dit 
niet noodzakelijk is.

02  Geen verplichte voorzieningen
Dit strookt niet met vrijheid van on-
dernemerschap. Het zelf regelen van 
eigen fi nanciële zaken en zorgen voor 
economische zelfstandigheid.
a. Geen verplichte arbeidsongeschikt-
heidsverzekering
Het is een zaak van de ondernemer om 
zijn risico’s in te schatten. Wij zijn voor 
een toegankelijke en betaalbare AOV.
b. Pensioenvrijheid blijft
Wij zien niets in verplichte pensioen-
opbouw, maar er moet wel een goede 
ZZP-pensioenregeling zijn voor hen 
die dat willen.

03  Nieuwe visie op arbeid
De Arbeidswet uit 1907 is gedateerd. 
Politici lossen dit op met allerlei maatre-
gelen, die vaak belemmerend werken. 
Blijven denken in oude kaders en con-
tractvormen dragen niet bij aan arbeids-
participatie van iedereen. Vast, fl exibel, 
los werk, de discussies lopen door el-

DOE MEE, PRAAT MEE 
EN BESLIS MEE! …MET HET 
PLATFORM ZELFSTANDIGE 
ONDERNEMERS

Rondom de verkiezingen 
hebben we het al gemerkt: 

de strijd om de zzp’er is 
hevig. Het resultaat van 
de verkiezingen is van 

wezenlijk belang en gaat 
over de toekomst van jou 

als ondernemer.

TEKST LOU I S E BE DUWÉ , 

D I R ECTEU R PZO -Z Z P
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en bedoeld om de eigen sociale voor-
zieningen te kunnen betalen.

06  Houd zzp’ers uit CAO afspraken
Zelfstandige ondernemers horen niet 
thuis in collectieve afspraken tussen 
werkgevers en werknemers.

07  Los het armoedevraagstuk 
bij zzp’ers op door specifi eke 
maatregelen voor deze groep
Tref niet alle zzp’ers met verplichte 
regelingen. Veel zzp’ers hebben daar 
geen behoefte aan en zien daarvoor 
geen noodzaak.

08  Geef de zzp’er een 
ondernemersstatus
Geen fi scale ’wat niet‘-term maar een 
’wat wel‘-term. We willen een gedegen 
oplossing voor de schijnzelfstandig-
heid en de wet DBA. 

09  Laat de zzp’er de vrije keuze om 
samenwerkingen aan te gaan

Maak de samenwerkingen tussen 
zzp’ers fi scaal beter mogelijk.

10  Toegankelijke aanbestedings-
procedures bij de overheid
Toegankelijke aanbestedingsprocedu-
res voor (samenwerkingsverbanden) 
van zzp’ers dragen bij aan economi-
sche zelfstandigheid. Bij aanbesteden-
de diensten moet ook duidelijk worden 
dat zzp’ers serieus kunnen meedoen in 
aanbestedingstrajecten.

Nu is het afwachten welke coali-
ties er worden gesloten. PZO is be-
nieuwd naar de uitkomsten hiervan. 
Via onze nieuwsbrief en social media 
informeren we jullie over de voortgang. 
(www.pzo-zzp.nl)

kaar en worden met elkaar verbonden. 
We moeten nieuwe wegen uitvinden en 
op een nieuwe manier naar ’werk‘ kijken.

04  Eerlijke tarieven
Minimumtarieven helpen het onder-
nemerschap om zeep. We hebben 
oog voor zzp’ers die werken in bran-
ches waar een lage tariefstructuur 
gehanteerd wordt. We lossen dat niet 
op met het inbedden van verplichte 
zekerheden en vaststellen van mini-
mumtarieven. Opdrachtgevers moeten 
bereid zijn eerlijke tarieven te betalen. 
Daardoor kunnen alle kosten, waaron-
der een AOV, worden betaald én een 
buff er worden opgebouwd voor een 
periode waarin er minder werk is. De 
overheid dient als grootste opdracht-
gever voor zzp’ers daarin het voortouw 
te nemen.

05  Behoud Zelfstandigenaftrek
Handhaaf de Zelfstandigenaftrek. 
Deze is een belangrijke compensatie 

DE N I S MAES S EN

De zzp’er moet als 
een vast gegeven 

geaccepteerd worden. 
Daar maken we ons 

hard voor.
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Alle voorgeschreven geneesmidde-
len hebben ook niet-bedoelde eff ec-
ten. Dit worden bijwerkingen genoemd. 
Bij het voorschrijven van medicatie zou 
altijd een afweging tussen ‘benefi t’ en 
‘harm’ moeten plaatsvinden. Bijwer-
kingen kunnen lichamelijk van aard 
zijn (bijvoorbeeld hoofdpijn, ontrege-
ling van een lichamelijke ziekte), maar 
er kunnen ook bijwerkingen van psy-
chologische aard optreden (bijvoor-
beeld angstklachten, slaapklachten en 

geheugenklachten). Basale gegevens 
hierover zijn tegenwoordig voor ieder-
een beschikbaar via internet in het 
Farmacotherapeutisch Kompas (Zorg-
Instituut Nederland) en via de site van 
het Lareb (het Nederlandse bijwerkin-
gencentrum).

Bijwerkingen van geneesmiddelen 
- en van psychologische bijwerkingen 
in het bijzonder - zijn onderbelicht. Er 
is sprake van onderrapportage in de 
literatuur. Hiervoor zijn verschillende 

Recente publicaties maken de 
top van een ijsberg duidelijk 
zichtbaar: in de gezondheids-

zorg is sprake van overdiagnose en 
overmedicatie. Van de 65-plussers 
in Nederland gebruikt 30-45% vijf of 
meer verschillende geneesmiddelen 
(polyfarmacie). Overmedicatie en po-
lyfarmacie kan verantwoordelijk zijn 
voor ziekenhuisopnamen. Bij mensen 
onder de 65 jaar is overmedicatie min-
der maar wel duidelijk aanwezig.

Voor deze column heb ik gekozen voor een onderwerp dat een raakvlak is 
tussen vertalen en mijn eigen werkveld, de Medische Psychologie. Maar wel 
een onderwerp dat niet alleen relevant is voor medisch vertalers, maar voor 

iedereen die wel eens bij de dokter vertrekt met een recept in de hand.

TEKST H U I B VAN D I S ,  VOOR Z ITTE R NGT V EN PSYCHOLOOG

DE BIJSLUITER: 
PSYCHOLOGISCHE 
BIJWERKINGEN VAN 
GENEESMIDDELEN
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en begrijpen van bijsluiters door pati-
enten en op het onthouden van deze 
informatie. Goede bijsluiters kunnen 
de autonomie van patiënten in de ge-
zondheidszorg bevorderen.

Onderzoek toont aan dat hierin nog 
veel te verbeteren is. Het onderzoek 
naar psychologische bijwerkingen 
van medicatie en bijsluiters van ge-
neesmiddelen heeft raakvlakken met 
verschillende disciplines: medische 
psychologie, geneeskunde, epidemi-
ologie, farmacie, farmacovigilantie, 
communicatiewetenschappen en me-
dische antropologie en heeft dus ook 
vertaalwetenschappelijke aspecten.

Teksten van bijsluiters worden in 
belangrijke mate bepaald door de far-
maceutische producent. En zijn dus 
een internationale aangelegenheid. Er 
wordt veel gestandaardiseerd en ver-
taald. De terminologie van de bijsluiter 
is deels bepalend voor het onderzoek 
over bijwerkingen. Gebruik van ver-
schillende synoniemen voor wat aan 
klachten door patiënten wordt gemeld 
en registratie hiervan, leidt mede tot 
onderrapportage. Geheugenklachten 
bijvoorbeeld worden geregistreerd als 

amnesie, geheugenvermindering en 
geheugenverlies. Door te werken met 
verschillende registratietermen lijkt 
een kwantitatieve onderrapportage op 
te treden van geheugenklachten als 
bijwerking. Dit geldt ook voor de diver-
siteit van termen die gebruikt wordt bij 
slaapklachten: slaapstoornissen, sla-
peloosheid, vermindering van kwaliteit 
van de slaap, nachtmerries en abnor-
male dromen. Ook hier leidt gebruik 
van diverse termen tot een statistische 
onderrapportage van slaapklachten 
als bijwerking van medicatie. De hier 
gesignaleerde problematiek geeft 
aan dat medische vertaalproblemen 
soms consequenties hebben voor de 
farmacovigilantie, de wetenschap van 
bijwerkingen van geneesmiddelen.

Ten slotte
Voor de sectie medische vertalers: 

laten we een workshop organiseren 
over de omschrijving van bijwerkingen 
in bijsluiters, terminologie, vertalingen 
en de consequenties voor patiënt en 
de publieke gezondheidzorg.

Voor iedereen die regelmatig medi-
catie gebruikt: bagatelliseer je eigen 
observaties niet, als je denkt dat je van 
medicatie of medicatieverandering als 
bijwerking angstklachten, slaapklach-
ten of geheugenklachten (of anders) 
krijgt. Vaak zijn deze observaties re-
eel. Ga hiermee naar de huisarts of de 
voorschrijver van de medicatie.

redenen aan te wijzen: 
■ patiënten nemen hun eigen klachten 
soms niet serieus genoeg om deze 
klachten bij de huisarts te melden;
■ artsen rapporteren deze bijwerkin-
gen onvoldoende bij het landelijk regi-
stratiecentrum Lareb;
■ patiënten lezen bijsluiters vaak niet; 
onderzoek toont aan dat dit mede ver-
oorzaakt wordt doordat bijsluiters van 
geneesmiddelen vaak onleesbaar en 
onbegrijpelijk zijn;
■ de farmaceutische industrie is op 
verschillende manieren zelf medever-
antwoordelijk voor onderrapportage. 

Bijwerkingen verkopen niet!
Belangrijk is dat patiënten tegen-

woordig ook zelf bijwerkingen kunnen 
melden bij het Lareb. Zij zijn een be-
langrijke groep van melders van bij-
werkingen geworden.

Niet alle geneesmiddelen worden 
altijd op adequate wijze voorgeschre-
ven. Op sommige terreinen is sprake 
van overdiagnose waardoor mensen 
waarschijnlijk ten onrechte overmatig 
veel medicatie slikken. In 2015 waren 
er in Nederland bijna 2 miljoen men-
sen die cholesterolverlagers gebruik-
ten (meestal hun hele leven lang); meer 
dan 1 miljoen mensen waren aan de 
antidepressiva. Bij een onterechte in-
dicatie kan dus het volgende optreden: 
niet het beoogde effect, maar wel de 
bijwerkingen.

De kwaliteit van bijsluiters, het taal-
gebruik, maar ook de structuur van de 
bijsluiter zijn van invloed op het lezen 

Goede bijsluiters 
kunnen de 

autonomie van 
patiënten bevorderen

H U I B VAN D I S
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ging van de Europese Commissie in 
Nederland een presentatie gaf met de 
titel ‘De EU ontrafeld’, over Europa, de 
Europese instellingen, actuele uitda-
gingen en het Europese taalbeleid. 

Na de pauze sprak Jori Keijsper 
(beleidsmedewerker bij de Directie 
Integratie Europa van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken) met groot enthou-
siasme over de EU-gerelateerde zaken 
waar zij zich mee bezighoudt en wat 
‘het coördineren van het Nederlandse 
standpunt’ inhoudt. Aan bod kwamen 
ook de inhoudelijke prioriteiten en de 
locatie in Amsterdam. 

Koen Croese, coördinerend eind-
redacteur EU-voorzitterschap, ging 
vooral in op de communicatieve 
aspecten van het voorzitterschap, 
met aandacht voor de rol van visuele 
elementen en de interdepartementale 
samenwerking.

Kringbijeenkomst vrijdag 
9 september 2016: NGTV heden 
en toekomst en ’Vrienden van 
Den Haag’

Mirjam van Dootingh, interim-mana-
ger van het NGTV, kwam ons bijpraten 
over de stand van zaken bij het NGTV. 
Zij begon met een terugblik op de af-
gelopen maanden. Wat is er bereikt? 
Wat zijn de voornemens op korte en 
langere termijn? Mirjam zoomde ook in 

op wat een en ander betekent voor de 
kringen en ging daarover in discussie 
met de aanwezige leden.

Na de pauze gaf Jacob Bijl een pre-
sentatie over de vereniging Vrienden 
van Den Haag. Hij ging in op vragen 
als: Wie zijn De Vrienden? Wat doen 
ze? Welke successen hebben ze be-
reikt? Welke niet? Wat houdt het lid-
maatschap in? Ook een aantal wetens-
waardigheden over de stad Den Haag 
passeerden de revue. 

Lidmaatschap Kring Den Haag
De Kring Den Haag had in 2016 in 
totaal 66 leden

Van de, begin 2013 ingevoerde, mo-
gelijkheid om ‘tientjeslid’ van de Kring 
te worden (voor tolken/vertalers die 
geen NGTV-lid [meer] zijn, maar wel 
Kringlid willen zijn/blijven), maakten in 
2016 negen mensen gebruik. Zij beta-
len € 15 basiscontributie aan de Kring 
plus € 10 per keer dat zij deelnemen 
aan een bijeenkomst die gratis is voor 
Kringleden, of € 10 meer dan wat de 
bijeenkomst voor ’normale’ Kringleden 
kost.

Ook in 2016 zijn alle uitnodigingen 
voor activiteiten van de Kring Den 
Haag doorgestuurd naar de leden van 
de Kring Rotterdam.

Kringbijeenkomst vrijdag 
5 februari 2016: Waar gaat het 
heen met de zzp’er?

Het aantal zzp’ers in Nederland 
groeit gestaag en er was volop com-
motie over de positie van de zzp’er, bij-
voorbeeld rondom de afschaffi  ng van 
de VAR, de mogelijke afschaffi  ng van 
de ondernemersaftrek, een verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering, etc. 

ZZP Nederland is het grootste col-
lectief van zzp’ers in Nederland en 
behartigt de belangen van deze groep 
richting de overheid. Daarnaast biedt 
ZZP Nederland zelfstandigen in Ne-
derland ondersteuning op diverse 
gebieden: juridisch advies, incasso-
services, collectieve verzekeringen en 
sinds vorig jaar ook een speciale pen-
sioenvoorziening voor zzp’ers.

In zijn presentatie ging ZZP Neder-
land-voorzitter Maarten Post in op 
actuele ontwikkelingen rondom de 
zzp’er en de rol die de Stichting ZZP 
Nederland daarin speelt. Er konden 
vragen worden gesteld en er werd vol-
op gediscussieerd.

Kringbijeenkomst vrijdag 22 april 
2016: Europa, EU en tijdelijk 
Nederlands EU-voorzitterschap

We waren te gast in het Huis van 
Europa in Den Haag, alwaar Hugo 
Keizer namens de Vertegenwoordi-

WAT DE REGIONALE KRING DEN HAAG 
VAN HET NGTV IN 2016 ZOAL DEED
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Redactie en revisie
Alle bijdragen zijn aan tekstrevisie door 
de redactie van de Linguaan onder-
worpen. De revisie betreft onnauwkeu-
righeden op het gebied van zinsbouw, 
interpunctie en spelling die de aandacht 
van de lezer onnodig van de inhoud 
kunnen afleiden, alsook uniformering 
van (sub)titels en tussenkopjes. Tevens 
kunnen er om zettechnische redenen 
wijzigingen nodig zijn. Ingrijpende 
wijzigingen worden niet doorgevoerd 
zonder toestemming van de schrijver.
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NGTV website
www.ngtv.nl 

Secretariaat
Mirella van Kempen
Secretariaat NGTV
Postbus 77, 2300 AB Leiden
071 - 519 10 70
ngtv@ngtv.nl 

Bij het secretariaat kunt u  
terecht voor o.a.:
■ vragen over uw lidmaatschap
■ aanmelding als nieuw (kandidaat-)lid
■ vragen over de bezorging van de Linguaan
■ informatie over incasso
■ informatie over workshops/cursussen
■ aanmelden voor activiteiten

Bestuur
bestuur@ngtv.nl 

Voorzitter
Huib van Dis

Secretaris
Mr. dr. Irawan Sewandono

Penningmeester
Drs. Raoul Schildmeijer

Bestuursleden
Drs. Anita van Adelsbergen
Brigitte Dankers

Interim-manager
Drs. Mirjam van Dootingh
mvdootingh@ngtv.nl 

College van advies

Voorzitter
drs. José Bibián Lamarca
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht
06 - 13 19 23 13
bibian@traductor.nl 

Secties 

Literaire sectie
drs. Lucy Pijttersen

Verzetsstrijderslaan 69
9727 CC Groningen
050 - 527 23 45
l.pijttersen@munito.nl 

Sectie Conferentietolken
Eva Bodor
Van Zaeckstraat 21
2596 TP Den Haag
070 - 399 07 32
bodor.eva@gmail.com 

Sectie Gerechtstolken
Kevork Manuelyan
Hoofdweg 13
1175 KL Lijnden
023 - 555 20 95
sectie.gerechtstolken.ngtv@gmail.com 

Coördinator Afdeling Tolken
Mandy Sikkens
A. Verheijstraat 3-III
1077 KS Amsterdam
020 - 662 85 79
msikkens@telfort.nl 

Sectie Gesprekstolken
Dik Jan Doets
Kopvoornvijver 15
2492 ML Den Haag
070 - 444 58 68
info@doetstolkvertaler.nl 

Sectie Notariaat en 
Civiele advocatuur (Senoca)
drs. Umberto Barelli
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
06 - 24 71 99 65
barelli.translator@gmail.com 

Medische Sectie
medische.sectie@ngtv.nl 

Contactpersonen:
Joosje van Loen
Sigrid Kullmann
Vera van der Linden

Kringen

Kring Amsterdam
drs. Helen Porcelijn
Rio Grande 1
1186 JK Amstelveen

020 - 641 92 82
alouette@xs4all.nl 

Kring Arnhem-Nijmegen
drs. Kristof Stachowski
Romeinenveld 61
6846 CC Arnhem
026 - 321 22 00
europa@tip.nl 

Kring Den Haag e.o.
Tiny Mulder
Van Speijkstraat 41
2518 EV Den Haag
070 - 345 45 87
mmulder@hetnet.nl 

Jolanda Ammon
Westduinweg 10
2583 EG Den Haag
070 - 352 18 88
j.ammon@hetnet.nl 

Kring Hilversum-Utrecht
drs. Christine Witmer
Sint Hubertuslaan 3
3721 CC Bilthoven
030 - 225 25 95
info@witmertextservices.nl 

Kring Midden- en Oost-Brabant
Resie Eywoudt-Douven (kringcoördinator)
046 - 850 59 80
info@conformvertaaldiensten.nl 

Janske van Dun-Vrijsen  
(medecoördinator)
06 - 29 39 95 26
info@babelchina.nl 

Kring Noord- en Oost-Nederland
Drs. Agnes Roozeveld (secretaris,  
mede-coördinator)
Beilerweg 4, 9418 TE Wijster
06 - 30 70 26 55
a.roozev@planet.nl 

Anouk Labberte  
(mede-coördinator en voorzitter)
info@vvtnn.nl en  
mail@anouklabberte.nl 

Damaris van der Beek (financiën)
info@vvtnn.nl en  
vanderbeekda@hetnet.nl 

WIE-WAT-WAAR
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Kring Noord-Holland
Nancy Putman
06 - 39 42 14 20
kring.noord-holland@ngtv.nl 

Iris Rietveld
072 - 574 63 86  
kring.noord-holland@ngtv.nl 

Kring Rotterdam e.o.
kring.rdam@ngtv.nl
Coördinatoren:
Greta Vercruyce
06 - 48 05 71 59
Christy de Back
06 - 52 41 64 39

Laurian Kip
06 - 42 55 64 40

Kring West-Brabant & Zeeland
Anne-Marie Kalkman (eerste coördinator)
Lange Brugstraat 20
4871 CP Etten-Leur, 
076 - 503 89 36 
amkalkman@versatel.nl

Hilda Schraa (tweede coördinator)  
Dorpsstraat 21
4389 TN Ritthem
0118 - 46 33 75
hschraa@zeelandnet.nl

Duitse kring
Hiltrud Scheeren-Martens, MA
HSM Vertaalbureau
Willem de Zwijgerlaan 2
5056 XG Berkel-Enschot
013 - 511 63 12
hsmvertaal@xs4all.nl 

drs. Kay Sachse
Zandgroeve 7
5658 CE Eindhoven
06 - 41 85 16 74
info@alpha-taalservice.nl

Poolse kring
drs. Jolanta Goedhart-Piekalkiewicz 
(voorzitter)
Eikenlaan 48
3203 BL Spijkenisse
06 - 53 64 50 18
jolka@hetnet.nl 

Turkse kring
Mahmut Salkimli (coördinator)
Laan op Zuid 780
3071 AB Rotterdam
010 - 485 02 33
06 - 26 01 62 16
msalkimli@alfabet-talen.nl

Elvan Battaloğlu (coördinator) 
info@dostvertalers.nl
06 – 55 16 04 84
www.dostvertalers.nl
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mr. Nuria Málaga Carril
Reijereserf 8
3755 XE Eemnes
taalkringspaans@gmail.com 

Franse kring
Marie-Louise van Brouwershaven
Blekershof 22
6573 WT Beek Ubbergen
ngtvtaalkringfrans@gmail.com 

Commissies

Helpdesk voor starters
Marjo Verharen
m.g.verharen@worldmail.nl 

Startersdag
Sanne van Loosen
Nieuwe Haven 71-f
3116 AA Schiedam
06 - 48 27 43 59
svloosen@xs4all.nl 

Geschillen- en tuchtcommissie
mr. N. (Nelly) Brouwer
Postbus 77
2300 AB Leiden

Prijzencommissie
drs. Umberto Barelli
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
06 - 24 71 99 65
barelli.translator@gmail.com 

Toelatingscommissie Vertalers
Carol Stennes BA
Chasséstraat 88-III
1057 JJ Amsterdam

020 - 618 42 56
clstennes@justwrite.nl 

Toelatingscommissie Tolken
drs. Rieky Altay-Dusink
Julia Culpstraat 32
7558 JB Hengelo
074 - 278 17 33
vertaaldus@wxs.nl 

Commissie Richtlijnen beëdigde  
vertalingen
drs. Kristof Stachowski
Romeinenveld 61
6846 CC Arnhem
026 - 321 22 00
europa@tip.nl 

Commissie Communicatie
Vacatures

Redacties

Redactie Linguaan
redactie@ngtv.nl 

Webredactie
webredactie@ngtv.nl 

NGTV-nieuwsbrief
mvdootingh@ngtv.nl 

Voor ngtv-leden beschikbare diensten

Incasso
Flanderijn & Van den Borg Incasso en 
Gerechtsdeurwaarders
Postbus 307
8440 AH Heerenveen
088 - 209 28 28

Contactpersoon
dhr. Feike Lousma
f.lousma@flanderijn.nl 
www.flanderijn.nl 

Papier voor beëdigde vertalingen
Joh. Enschedé Amsterdam
Postbus 8023
1005 AA Amsterdam
020 - 585 86 00
verkoop@jea.nl 
www.jea.nl 
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De heer P.F. Altenburg Leeuwarden vertaler NL-Spaans v.v.

Mevrouw drs. C.D. Asenjo-Fernández- Arnhem vertaler NL-Spaans v.v. en Engels-NL

van Zuylen  

Mevrouw H. Bassit Utrecht tolk NL-Arabisch v.v. en NL-Marokkaans v.v.

Mevrouw H.C.B. Beckers Krimpen a/d IJssel vertaler Engels-NL

Mevrouw mr. M.C. Bicknese-Vaal B.Comn. Breda vertaler NL-Italiaans v.v.

Mevrouw N.M.J. Bollen Son vertaler NL-Duits v.v.

Mevrouw M.J.C. Boots Alkmaar vertaler Duits-NL

De heer G. Briz Blanco Utrecht vertaler NL-Spaans v.v. en Engels-Spaans

De heer drs. bc. W.R. Couperus Doorn vertaler NL-Duits v.v.

Mevrouw A. Davelaar Almere n.v.t. (KANDIDAAT-LID)

Mevrouw mr. C. Derickx Velp vertaler NL-Italiaans v.v.

Mevrouw ir. F. Detmar B.Comn. Oirschot vertaler Spaans-NL

Mevrouw C.C. van der Duin Gouda tolk en vertaler NL-Engels v.v.

De heer T.M. Ezra B.A. (Hons), M.A. Bergschenhoek vertaler NL-Engels

Mevrouw A.W.M. Fleuren Haarlem vertaler Engels-NL

Mevrouw Z.M. Fokkert Giethoorn vertaler NL-Duits v.v.

De heer T.M. Gip bc. Valkenburg a/d Geul (LB) tolk NL-Vietnamees v.v., NL-Chinees 

  (Mandarijn) en NL-Chinees-Yue (Kantonees)

Mevrouw J.E. van Gog B.Tr. Rotterdam n.v.t. (KANDIDAAT-LID)

Mevrouw M. Keizers Amsterdam vertaler NL-Engels v.v.

Mevrouw S. de Korte MA Den Haag vertaler Engels-NL

Mevrouw drs. Y.H.C. Kuhlman Haarlem vertaler NL-Italiaans v.v.

Mevrouw S. Laros-Bergman Tilburg n.v.t. (KANDIDAAT-LID)

Mevrouw R. Lochmans B.Comn. Didam Engels-NL

Marina L’Ortije-Teding van Berkhout 06130 Plascassier (Grasse),  vertaler NL-Frans v.v.

 Frankrijk 

Mevrouw C.S. Magnetta Amsterdam vertaler NL-Italiaans v.v.

Mevrouw O.E. McLoughlin M.A. Soest tolk Frans-Engels v.v. en Duits-Engels v.v.

Mevrouw dr. M.A. Mohsen-ten Berge Den Haag vertaler NL-Frans v.v.

Mevrouw K. Molenaar Culemborg vertaler NL-Spaans v.v. en Engels-NL

Mevrouw drs. M.J.A.C. Moonen Rijen vertaler NL-Spaans v.v.

Naam Plaats Vakgebied

NIEUWE LEDEN 2016
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Naam Plaats Vakgebied

Mevrouw J.A.N. van Nielen MA Med Rotterdam vertaler NL-Engels v.v.

Mevrouw G.L. Notermans Hilversum vertaler NL-Spaans v.v.

Mevrouw drs. L.E. Outmaijjer Bloemendaal n.v.t. (KANDIDAAT-LID)

Mevrouw B. Rauch IJsselstein vertaler NL-Duits

Mevrouw J. Reining Groningen tolk en vertaler NL-Engels v.v.

Mevrouw O.C.W.M. van Rhijn Berg en Dal vertaler NL-Spaans v.v.

Mevrouw drs. M.S. Thijink Amsterdam vertaler NL-Engels v.v.

Mevrouw G.L. Treur-Overeem Oud-Sabbinge n.v.t. (KANDIDAAT-LID)

Mevrouw E. Villegas Selma Utrecht vertaler NL-Spaans v.v. en NL-Catalaans v.v.

Mevrouw A.V. Vition Reusel tolk NL-Roemeens v.v.

Mevrouw É. Winkel Wijk bij Duurstede vertaler NL-Hongaars

De heer dr. A.P. Jacobs, tolk en verta-
ler Spaans, overleden op 29 april 2016, 
op 63-jarige leeftijd (de heer Jacobs 
was erelid).

Mevrouw P.L.C. (Petrie) van Meijel, 
beëdigd vertaler NL-Duits v.v. en NL- 
Engels v.v., overleden op 23 december 
2016, op 57-jarige leeftijd.

Oud-lid
Mevrouw drs. A.M. (AnneMarie) 
Houwink ten Cate-Schlichting, 
vertaalster Duits, overleden op 
3 november 2016, op 82-jarige leeftijd. 
In de jaren ’90 was zij voorzitter van de 
Literaire Sectie.

OVERLEDEN 
LEDEN 2016

Nawoord voorzitter
In september 2016 is het nieuwe be-
stuur aangetreden met als opdracht 
het NGTV zodanig te herstructureren 
dat een vereniging ontstaat met intern 
een grotere samenhang; een genoot-
schap dat inspirerend is voor leden. 
En waarvan lidmaatschap een gevoel 
geeft van trots, omdat het NGTV staat 
voor kwaliteit en een belangrijk aan-
spreekpunt vormt voor externe partijen.

Het bestuur en onze interim-mana-
ger Mirjam van Dootingh hebben hard 
gewerkt en met zichtbare resultaten: een 
doorstart van de Linguaan nieuwe stijl, 
een vernieuwde website, actief op social 
media en erkenning als opleidingsin-
stelling door de Minister van Veiligheid 
en Justitie. Daarnaast zijn er de vol-
gende resultaten te verwachten: meer 
leden door een ledenwerfcampagne, 
een betere onderhandelingspositie 
bij externe partijen voor de lobby en 
belangenbehartiging van de NGTV-

leden, interessante ledendagen en 
meer producten en diensten.
Deze nieuwe structuur vraagt om 
actieve leden die vertrouwen heb-
ben in de toekomst van het NGTV en 
zich daarvoor willen inzetten. Er moe-
ten vacatures ingevuld worden in het 
bestuur. Er is behoefte aan actieve 
leden die zich willen inzetten in com-
missies, secties en kringen.
Tenslotte, het seizoen 2016-2017 ben 
ik uw externe voorzitter geweest. Met 
veel plezier, geloof in en hoop op ver-
andering. Het zou een goed signaal zijn 
als ik in september 2017 kan worden 
opgevolgd door een voorzitter die uit 
de eigen gelederen komt.
Ik roep kandidaten op hun belangstel-
ling voor bestuur, voorzitterschap en 
commissies kenbaar te maken.

Huib van Dis
Voorzitter 

EEN OPROEP 
TOT OPVOLGING

Huib van Dis
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