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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte bestuursleden NGTV,

In uw brief van 10 juli heeft u een aantal bezwaren uiteengezet die zich met
name richten op de beoogde aanpassingen in het Register en de onderliggende
systematiek van kwaliteitsborging en tarieven.

Wij hebben de gesprekken met NGTV-vertegenwoordigers gedurende de looptijd
van het programma steeds zeer op prijs gesteld. De inzichten en zorgen en
ideeën die uit de gesprekken naar voren kwamen hebben we hierdoor kunnen
meewegen bij het uitwerken van de integraal vernieuwde systematiek. Graag
spreken wij binnenkort weer verder met u. Hieronder gaan we alvast kort in op de
inhoud van uw brief.

Vernieuwing Register beëdigde To/ken en Vertalers
Het is van belang te benadrukken dat de noodzaak voor vernieuwing is ontstaan
omdat is gebleken dat in de huidige praktijk het Rbtv om verschillende redenen
onvoldoende kan voorzien in vraag naar tolken vanuit de overheidsorganisaties.
Het Rbtv heeft daarmee niet de beoogde werking en borgt onvoldoende de
kwaliteit en integriteit van tolken die worden ingezet bij de overheid. Het is de
opdracht van het programma Tolken in de Toekomst om de werking van het Rbtv
zodanig te verbreden dat dit aansluit op de vraag vanuit de uitvoeringspraktijk
van de overheidsdiensten, zodat met meer zekerheid tolken uit het Rbtv kunnen
worden betrokken en dit zodanig dat de kwaliteits- en integriteitsvereisten voor
iedereen helder en transparant zijn. Het voorstel dat er nu ligt doet dat door in
het register een onderscheid te introduceren in taalvaardigheid. De overige
inschrijvingseisen (ten aanzien van tolkvaardig en integriteit) zullen voor alle
tolken in het register gelijk zijn.

De vraag naar de zwaarder gekwalificeerde tolken wordt naar verwachting groter
met de introductie van de bredere werking van het register en het aanbesteden
van de dienstverlening. De afnameplichtige organisaties zullen net als nu de
zwaarder gekwalificeerde tolken in willen zetten. In de huidige situatie zijn er voor
overheidsorganisaties geen verdere gevolgen wanneer (beargumenteerd) de



afnameplicht niet nagekomen wordt. Straks heeft de overheid de mogelijkheid via Directie

contractmanagement de levering van de gevraagde kwalitatieve dienstverlening Informatievoorziening en

actief te monitoren. Dit zal leiden tot een veel hoger percentage van Programma Tolken in de

tolkopdrachten waarin voldaan is aan de gevraagde inzet dan de circa 50 tot 60 Toekomst

procent die in 2016 en 2017 gerealiseerd werd. Bovendien weten we dat de
tolken die worden ingezet als bijvoorbeeld een zwaarder gekwalificeerde Datum
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tolk niet beschikbaar blijkt of in andere voorkomende situaties, in ieder
geval voldoen aan transparante eisen ten aanzien kwaliteit en integriteit. Ons kenmerk

Dit is een grote stap voorwaarts ten aanzien van de huidige situatie.

Terecht noemt u het belang van gerichte scholing en de rol van
opleidingsinstanties hierbij. Zij hebben ook een belangrijke rol in het goed
werkend krijgen van de nieuwe systematiek als en de gewenste stimulering van
ontwikkeling van de beroepsgroep. In de concrete uitwerking gaan we dan ook
graag weer met hen om tafel.

Al met al zetten we dus in op kwaliteit. De overweging om aan te sluiten bij het
Europees Referentiekader komt eveneens voort uit de wens een systematiek van
hoge kwaliteit neer te zetten gebaseerd op transparante en herkenbare eisen.

Aanbesteden
Het is zeker zo dat de overheid als grote afnemer belangrijke invloed heeft op de
wijze waarop de markt en de sector zich kunnen ontwikkelen. De inrichting en
vormgeving van de toekomstige aanbestedingen en het daaruit volgende
contractmanagement is dan ook een essentieel onderdeel in de nieuwe
systematiek. Als grote afnemer voelen we ons mede verantwoordelijk voor het
stimuleren van de ontwikkeling van een breder en transparanter speelveld. Dit
komt onder meer tot uiting in de perceelindeling, die voldoende interessant moet
zijn voor meerdere inschrijvers en monopolies moet voorkomen. Maar ook de
eisen die we aan kwaliteit stellen, en aan innovatie en ontwikkeling, zullen een
stimulans moeten zijn voor de sector. Vervolgens zal er, zoals hierboven ook
genoemd, nadrukkelijke aandacht zijn voor het naleven van de contracten als het
gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. Een goede tolk is de schakel in
goede communicatie en daarmee een soepel verloop van de gesprekken in de
betreffende werkprocessen. Overheidsdiensten hebben geen enkel belang
genoegen te nemen met minder kwaliteit. De toekomstige contracten zullen zo in
meer en betere opties voorzien om de inzet van Rbtv-tolken met de juiste
kwalificaties te monitoren dan in de huidige situatie het geval is.

Uw vragen over tarieven en prijsstelling zijn helder, de uitwerking hiervan is nog
niet gereed. Het is immers geen losstaand onderwerp, maar hangt nauw samen
met stimuleren van kwaliteit, borgen van voldoende aanbod en creëren van een
transparant speelveld voor tolken/ZZP-ers én intermediairs.

Vooruitblik
Zoals gezegd hebben we de inzichten uit eerdere gesprekken goed kunnen
benutten in de zorgvuldige uitwerking van de nieuwe systematiek. Van de punten
in uw brief hebben we ook goed nota genomen. Binnenkort zijn we zo ver dat we
een compleet beeld kunnen schetsen van de hoofdlijnen en werking van de
vernieuwde systematiek, daar geven wij u dan graag een uitgebreide toelichting
op, zodat voor u ook helder is hoe zorgen en knelpunten uit de beroepsgroep zijn
meegenomen.
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Op korte termijn wordt hierover contact met u op genomen. Directie
Informatievoorziening en
Inkoop
Programma Tolken in de
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