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1. Meertaligheid en tolken

De talige diversiteit neemt jaar na jaar toe in 
Vlaanderen. Zo had in 2018 29% van de kinderen 
geboren in Vlaanderen niet het Nederlands 
als moedertaal. Ook via nieuwkomers die 
Nederlands leren, komen er meer en meer 
meertalige arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. 

Deze meertaligheid kan een grote troef zijn 
voor het bieden van hulp- en dienstverlening 
in een steeds meer diverse samenleving. 
In dit draaiboek geven we inzicht in hoe je 
meertaligheid kan inzetten zonder aan de 
kwaliteit van hulpverlening te raken. We 
beginnen met een korte introductie over het 
verschil tussen meertaligheid en tolken en 
geven de risico’s en meerwaarde voor je hulp- of 
dienstverlening van het inzetten van niet-
professionele tolken. 

Vervolgens overlopen we de verschillende 
stappen die je kan volgen wanneer je meertalige 
medewerkers in je organisatie wil laten tolken 
in gesprekken. Inspiratie kan je opdoen in 
het laatste deel van dit hoofdstuk waarin de 
tolkenpool van CAW Antwerpen besproken 
wordt. Als laatste bespreken we hoe je 
meertalige vrijwilligers kan inschakelen in je 
organisatie. 

HI

WITAM

IYI 
GÜNLER

TIP: Het draaiboek is gelinkt aan 
een tool kit. In deze toolkit vind je 
 voorbeeld documenten van heel wat 
materie die in dit draaiboek aan bod komt. 
Daarnaast is er het rapport dat meer 
informatie over het project  “Meertaligheid 
in de CAW’s” bevat, waar dit draaiboek een 
onderdeel van is. Je kan de documenten 
terugvinden via www.caw.be/taalbeleid.
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Meertalig zijn is niet  
hetzelfde als kunnen tolken.

1.1 Meertalige medewerkers -  
(verborgen) parels in je organisatie

Mensen die meerdere talen spreken hebben 
volgens wetenschappelijk onderzoek een 
aantal competenties die beter ontwikkeld 
zijn. Meertalige personen activeren meerdere 
gebieden in de hersenen en hebben zo meer 
verbindingen tussen hersenhelften. Daardoor 
zouden ze bijvoorbeeld sneller en gemakkelijker 
van taak wisselen dan ééntaligen. Ze zouden 
ook beter uitgerust zijn om informatie efficiënt 
en eenvoudig te verwerken. Meertalige 
medewerkers zijn op zich dus vaak een aanwinst 
in je organisatie.

Daarbovenop is hun talenkennis een extra troef 
die je kan inzetten in je hulp-of dienstverlening. 
Ze kunnen snel ingeschakeld worden om te 
tolken in een gesprek of om een mededeling te 
vertalen. Voor cliënten kan de herkenbaarheid 
van taal bij een medewerkers de drempel naar je 
organisatie verlagen. Voor meertalige collega’s 
kan het een verrijking zijn om bij een ander team 
of dienst sporadisch te gaan tolken. Zo leert men 
elkaars werking beter kennen.

Meertalig ben je, tolken leer je

Meerdere talen kunnen spreken, is echter 
niet hetzelfde als kunnen tolken. Daar waar 
een meertalige persoon switcht tussen talen, 
afhankelijk van de situatie waar hij/zij/die zich 
in bevindt en van de gesprekspartner, moet 
een tolk twee talen tegelijkertijd activeren. Zo kan 
hij/zij/die de ene taal begrijpen, en de inhoud 
quasi onmiddellijk omzetten naar de andere 
taal. Onderzoek van de hersenen toont dan 
ook aan dat de taal-controle mechanismen van 
tolken veel sterker ontwikkeld zijn dan die van 
meertalige personen. Een professionele tolk 
is opgeleid en getraind en heeft een sterk 
geheugen en concentratievermogen ontwikkeld 
om een tolkopdracht te kunnen uitvoeren. 

Professionele tolken zijn opgeleid om ook de 
andere aspecten van een tolkopdracht efficiënt 
en kwaliteitsvol uit te voeren. Zo fungeren 
ze meer als een onopvallende aanwezige die 
boodschappen volledig en waarheidsgetrouw 
omzet in de andere taal, zonder bijkomende 
(subjectieve) duiding toe te voegen of 
emotioneel betrokken te raken bij de inhoud 
van deze boodschappen. Ze beheersen een 
uitgebreide woordenschat en hebben kennis van 
vakterminologie van hun tolktalen, zodat ze een 
boodschap waarheidsgetrouw kunnen vertalen/
tolken. In de opleiding worden ook specifieke 
technieken aangeleerd en wordt er geoefend 
op deontologische principes en hoe je deze 
bewaakt.

Een professionele opleiding tot tolk of vertaler 
neemt wel wat tijd in beslag. Een sociale tolk 
moet een opleiding van 24 lesdagen doorlopen 
en tweemaal een test afleggen vooraleer hij/
zij/die als sociaal tolk aan de slag kan gaan. 
Wie een opleiding tolken volgt aan een 

"Verwachten dat een meertalige 
medewerker kan tolken, en dit op 
een niveau dat dezelfde kwaliteit 
en professionalisme benadert 
als een opgeleide tolk, is niet 
realistisch."
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universiteit moet rekenen op een jaar voltijds 
studeren (bvb. Master Tolken aan de UA). Een 
graduaatsopleiding tolk Vlaamse Gebarentaal 
is vaak een halftijdse opleiding die vier jaar in 
beslag neemt. Verwachten dat een meertalige 
medewerker kan tolken, en dit op een niveau dat 
dezelfde kwaliteit en professionalisme benadert 
als een opgeleide tolk, is niet realistisch. 

Niet-professionele tolken:  
de risico’s en de meerwaarde

Het gebeurt in veel organisaties: een 
medewerker of vrijwilliger die meerdere talen 
spreekt, wordt er af en toe bijgeroepen om 
een boodschap te vertalen of een gesprek te 
tolken. Soms omdat er geen professionele tolk 
beschikbaar is, of omdat het een crisissituatie 
is en er geen tijd is om nog een professionele 
tolk in te schakelen. Soms gewoon ook omdat 
het sneller, gemakkelijker of goedkoper is om 
die collega of vrijwilliger even te vragen. Maar 
medewerkers of vrijwilligers vragen om te 
tolken in hulp-of dienstverleningsgesprekken 
is niet zonder risico’s. 

Een groot risico is dat er dat de betekenis van 
de boodschap vervormd wordt door fouten, 
weglatingen en toevoegingen. Dergelijke fouten 
kunnen op verschillende niveaus optreden: 
uitspraak, klemtoon, accent, spreekritme, 
pauzes, woorddelen of woorden en in discourse/
tekst(binding). Dit alles heeft invloed op de 
(gereproduceerde) betekenis van de boodschap. 
De boodschap komt daardoor anders aan bij de 
ontvanger dan ze uitgesproken werd. Een cliënt 
of hulpverlener zal daardoor foute informatie 
krijgen, wat een grote impact kan hebben op het 
verdere verloop van de hulpverlening. 

Zo kunnen bijvoorbeeld tijdstippen fout vertaald 
worden, of de noodzaak om bepaalde papieren 
in orde te brengen, waardoor een cliënt niet op 

het juiste moment ergens aanwezig is, of niet de 
juiste documenten in orde gebracht heeft. Ook 
bepaalde nuances in de boodschap die verkeerd 
worden overgebracht, kunnen een grote 
impact hebben: er wordt een foute verwachting 
gecreëerd, een vraag wordt als statement 
getolkt, of een vriendelijke verwoording wordt 
kortaf overgebracht. We geven hier enkele 
voorbeelden die werden aangehaald in het 
project Taalhulpen.1

DV = Dienstverlener

DV: De dienstverleenster zegt tegen de cliënt 
terwijl ze naar zijn blaadje wijst: ”Jij hebt haar 
emailadres he? Anders moet je dit lijstje ook es naar 
haar mailen en zeggen “hier kunnen we misschien 
nog informeren” en dan kan zij al es belle.”
Taalhulp: “Yes if you send this to her by email all 
these addresses she will then see and call”

» Deze vertaling creëert foute verwachtingen bij 
de cliënt.

DV: “Nu, het schrijven is nog een beetje moeilijk 
maar eigenlijk niet abnormaal moeilijk ofzo, het 
is een beetje moeilijk maar hij krijgt volgend 
jaar daar nog een heel jaar voor om daaraan te 
werken.”
Taalhulp: “yes But there... it is not big but there is a 
small problem in terms of writing, you understand 
in terms of writing, so you can advise him something 
like, improving in writing and reading, if he doesn't 
practice more, he may not write well (...) But next 
year he will be better off if Allah wishes so”

» In de vertaling worden stukken toegevoegd, 
zoals de nadruk op het oefenen op schrijven, 
en het feit dat als het kind niet meer oefent 
met schrijven, het kind misschien niet goed zal 
schrijven. Dit is niet zo uitgesproken door de 
dienstverlener. 

1   https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/eindrapport_project_aanvullend_aanbod_sociaal_tolken_20200304_.pdf 

en https://www.agii.be/sites/default/files/20201223_eindrapport_project_taalhulpen_west-vlaanderen.pdf
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DV: Ah nee ok. misschien da je daarvoor nog 
eventjes of dat op maandag afspreekt met 
[eigennaam onthaalmoeder] wanneer je de dag 
erna dan efjes kan langsgaan goed” 
Taalhulp: “Je moet maandag naar hier komen en 
zeggen voor dinsdag”

» De cliënt krijgt hier foutief de informatie dat 
hij/zij naar het kantoor van de dienstverlener 
moet komen op maandag om een afspraak te 
maken voor dinsdag, terwijl de cliënt eigenlijk 
op maandag dit met de onthaalmoeder moet 
afspreken. 

Cliënt: “Hm, nu, wil ik die plaats verlaten zeg 
maar, ik huur een huis voor mij en voor mijn 
mama, maar ik vind het een beetje duur ik betaal 
zo’n achthonderd euro euh per maand. 
Taalhulp: “het is zo euh dus ik huur nu een 
woning euh met mijn mama, ik betaal euh 
achthonderd euro.”

» De verwoording ‘zo’n 800€’ wordt vertaald naar 
een vast bedrag, nl. 800€. De dienstverlener zal 
daardoor mogelijks niet meer informeren naar 
de exacte huurprijs en een verkeerde inschatting 
maken.

Foute vertalingen zijn niet opzettelijk, maar het 
gevolg van het feit dat tolken een intensieve 
opdracht is. Te lange gesprekken, boodschappen 
die te lang of warrig geformuleerd zijn, 
emotioneel zware gesprekken, … Het zijn 
allemaal zaken die de persoon die tolkt extra 
belasten, en veel mentale energie vragen. De 
kans op fouten wordt daardoor groter.

Naast de mogelijkheid van fouten in de vertaling, 
is er ook een niet te onderschatten impact op 
de persoon die tolkt. Zo kunnen bepaalde 
gesprekken een emotionele of psychische impact 
hebben op de persoon die tolkt. Gesprekken die 
gaan over familiaal geweld, armoede, trauma, 
etc, laat je niet zomaar los na de tolkopdracht. 

Soms kan een gesprek starten als een eenvoudig 
gesprek om een administratieve boodschap over 
te brengen, maar evolueert het gesprek naar 
een emotioneel geladen gesprek. Het is dan niet 
meer evident om de tolkopdracht af te breken en 
over te schakelen op een professionele tolk. 

Nazorg voor de persoon die tolkt, en afbakenen 
van welke gesprekken door een medewerker 
of vrijwilliger getolkt kunnen worden, zijn dan 
ook belangrijke aandachtspunten. Voor een 
medewerker is tolken vaak een extra taak, die 
bovenop een bestaand takenpakket wordt 
opgenomen en niet structureel is ingepland. 

Te pas en te onpas gevraagd worden om iets 
te vertalen of te tolken in een gesprek, kan 
beginnen doorwegen bij medewerkers. Het is 
voor een medewerker niet altijd gemakkelijk om 
nee te zeggen wanneer de vraag om te tolken 
wordt gesteld. Daartegenover staat wel de 
grote verantwoordelijkheid om een boodschap 
zo accuraat mogelijk te tolken, om negatieve 
gevolgen te vermijden voor de cliënt.

Een medewerker die tolkt in een hulp-
of dienstverleningsgesprek kan voor 
onduidelijkheid zorgen bij de cliënt.  
Is de persoon een tolk of een hulpverlener?  
Kan die persoon ook rechtstreeks aangesproken 
worden met vragen?  

"Medewerkers of vrijwilligers vragen 
om te tolken in hulp-of dienst-
verlenings gesprekken is niet zonder 
het risico dat de betekenis van de 
boodschap vervormd wordt door fouten, 
weglatingen en toevoegingen."

07

DRAAIBOEK 
MEERTALIGHEID

CAW GROEP



Of wat als de cliënt zich vertrouwder voelt bij 
de medewerker die aanwezig is om te tolken en 
vraagt om door die persoon verder begeleid te 
worden? Het omgekeerde kan ook: wat als de 
cliënt liever een anonieme professionele tolk 
heeft voor het gesprek?

Tot slot moet je ook aandacht hebben voor 
de relatie tot de medewerker die hulp-of 
dienstverlener is in het gesprek. Wat als de 
medewerker of vrijwilliger die aanwezig is om te 
tolken, zicht mengt in het gesprek en zijn visie/
mening/informatie wil toevoegen? Hoe ga je hier 
mee om als hulp-of dienstverlener? 

Naast de risico’s en uitdagingen verbonden 
aan het laten tolken door medewerkers of 
vrijwilligers, worden er ook positieve gevolgen 
ervaren. Je erkent en waardeert de talenkennis 
van je meertalige medewerkers en vrijwilligers. 
Ze kunnen hun kennis inzetten om collega’s en 
cliënten te helpen in een gesprek. 

De medewerkers die binnen CAW Antwerpen 
deel uitmaken van het proefproject met een 
interne tolkenpool, gaven aan dat ze zich 
geapprecieerd voelen als medewerker en blij zijn 
dat ze kunnen ondersteunen in gesprekken en zo 
collega’s en cliënten kunnen helpen. Bovendien 
zien velen het als een manier om hun talen te 
onderhouden. 

Wanneer er getolkt wordt voor andere teams 
of diensten, dan leren ze ook nog bij over de 
verschillende deelwerkingen van de organisatie. 

Ook in hun eigen werk als hulp- of dienstverlener 
kunnen ze deze kennis inzetten, door 
bijvoorbeeld gemakkelijker door te verwijzen 
of informatie op te vragen. De banden tussen 
teams worden aangehaald, want collega’s 
leren elkaar op een andere manier kennen. Het 
praktijkvoorbeeld van CAW Antwerpen toont aan 
dat de binding tussen teams groter wordt. 

Naast de voordelen voor je organisatie en je 
medewerkers, ervaart men in de praktijk ook dat 
voor sommige cliënten de drempel naar hulp- en 
dienstverlening verlaagt wanneer medewerkers 
ingeschakeld worden als tolk. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn bij cliënten die worden 
beschouwd als zorgmijders en vaak argwanend 
staan ten aanzien van alle soort van officiële 
instanties. In werkingen zoals inloophuizen 
en nachtopvang, kan het inschakelen van een 
medewerker om te tolken in een gesprek, ervoor 
zorgen dat de cliënt zich opener opstelt. De cliënt 
heeft deze persoon al gezien in de voorziening, 
het is geen complete vreemde en er is minder 
formaliteit aan verbonden. 

Mits een goede omkadering in je organisatie, 
kan je meertalige medewerkers inschakelen 
om te tolken en toch de kwaliteit van de 
hulp -of dienstverlening garanderen. Maar 
voorzichtigheid is geboden. In het volgende 
hoofdstuk bespreken we hoe je zo’n 
organisatiekader kan uitwerken. In het derde 
hoofdstuk gaan we in op hoe je meertalige 
vrijwilligers kan inschakelen.

"Meertalige medewerkers 
inschakelen om te tolken in de 
hulpverlening kan op voorwaarde  
dat je een goed kader uitwerkt  
in je organisatie."
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2. Meertalige medewerkers 

Hoe kan je als organisatie medewerkers en/of 
vrijwilligers inschakelen om te tolken en zoveel 
mogelijk risico’s vermijden? In dit draaiboek krijg 
je praktische tips en richtvragen aangereikt. 

We raden aan te starten met een 
omgevingsanalyse, om vervolgens een 
organisatiekader uit te werken. Voorbeelden van 
uitgewerkte documenten kan je terugvinden in 
de toolkit ter inspiratie. 

Hallo!

Dobro utro

Zdrasti!

Dobro utro en Zdrasti betekent hallo in het Bulgaars.

09

DRAAIBOEK 
MEERTALIGHEID

CAW GROEP

http://www.caw.be/taalbeleid


Stap 1: Omgevingsanalyse

Overweeg je om medewerkers en/of vrijwilligers 
in te schakelen om te tolken in je organisatie? 
Of vermoed je dat dit al sporadisch gebeurt 
en wil je er voor zorgen dat de kwaliteit van de 
tolkprestaties zo hoog mogelijk is? Dan is het 
nuttig te starten met een omgevingsanalyse. 

Wanneer je een omgevingsanalyse uitvoert,  
stel je twee vragen.

WELKE TA ALONDERSTEUNING IS ER IN MIJN REGIO? 

WELKE ERVARING HEBBEN WE HIER MEE?

Zoek een antwoord op volgende vragen: 
• Op welke professionele tolken kunnen we 

beroep doen? 
 » Wat is de ervaring van het personeel 

met deze tolken? Hoe ervaart men de 
aanvraagprocedure en de kwaliteit van de 
tolkprestaties? Wat met beschikbaarheid 
van talen en tijden? 

 » Welke mediums worden frequent 
gebruikt? Worden vooral tolken 
ter plaatse ingeschakeld? Of ook 
videotolken, telefoontolken? Zijn er nog 
andere kanalen die gebruikt worden, 
bijvoorbeeld WhatsApp, …? 

 » Denk ook aan tolken Vlaamse 
Gebarentaal: heeft men hier ervaring 
mee? Hoe is de ervaring, welk medium 
werd gebruikt, …? 

• Zijn er in je regio nog andere 
taalondersteuners die ingeschakeld kunnen 
worden, zoals Intercultureel bemiddelaars, 
taalhulpen, toeleiders, …? Hebben 
medewerkers hier al ervaring mee?

• In welke teams komen vaak anderstalige 
cliënten waarbij taalondersteuning nodig is in 
een gesprek?

• Welke teams vragen ondersteuning van een 
professionele tolk?

TIP: bij het Agentschap Integratie en 
 Inburgering kan je de cijfers opvragen over 
de tolkaanvragen die jouw organisatie 
heeft gedaan voor sociale tolken. Zo 
krijg je zicht op het aantal ingediende 
tolkaan vragen, welke talen gevraagd 
werden en welke aanvragen niet volbracht 
werden omwille van annulatie of geen tolk 
beschikbaar.
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WELK POTENTIEEL VAN MEERTALIGE MEDEWERKERS 

EN/OF VRIJWILLIGERS IS A ANWEZIG IN MIJN 

ORGANISATIE, EN WAT ZIJN DE ERVARINGEN? 

• In welke teams worden momenteel al 
medewerkers gevraagd om te tolken? In 
welk soort van gesprekken is dit dan? Is dit 
structureel of ad hoc?

• Heeft men op teamniveau hier afspraken 
over gemaakt? 

• Heeft men al ervaring met voordelen van 
medewerkers die tolken? En met mogelijke 
valkuilen? 

• Welke talen zijn aanwezig in welke teams? 
• Via welke media wordt zoal getolkt? Ter 

plaatse, telefoon, video, WhatsApp, … 
• Idem voor vrijwilligers. 

In het onderzoek ‘Meertaligheid in de CAW’s’ 
werd de omgevingsanalyse uitgevoerd via een 
survey die online ingevuld werd. De survey werd 
verstuurd naar alle teamverantwoordelijke van 
de CAW’s. Dit gebeurde via SurveyHero.  
De ingeleverde antwoorden werden vervolgens 
geanalyseerd in Excel. In de toolkit kan je 
een voorbeeld van een vragenlijst vinden. 
In het rapport lees je de resultaten van de 
omgevingsanalyse in de CAW’s.

Is je omgevingsanalyse uitgevoerd? 
Dan heb je inzicht in de ervaring met 
professionele tolken, de eventuele 
ervaring met medewerkers en/of 
vrijwilligers die tolken.

Stel bij voorkeur een werkgroep samen  
die de volgende stappen uitwerkt.  
Zo is je organisatiekader afgestemd op de 
realiteit in je organisatie. Aan de hand van 
je analyse weet je welke werkingen/teams 
vaak anderstalige cliënten begeleiden, 
regelmatig collega’s of vrijwilligers vragen 
om te tolken, regelmatig professionele 
tolken inschakelen. Zo vind je ook snel 
mensen die je kan aanspreken om deel te 
nemen aan de werkgroep. 
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Stap 2: Tools voor een goede 
tolkprestatie bij medewerkers

Wil je meertalige medewerkers inschakelen om 
sporadisch of op meer structurele basis te tolken 
in je organisatie? Is uit je omgevingsanalyse 
gebleken dat meertalige medewerkers 
regelmatig gevraagd worden om te tolken zonder 
dat je hierover afspraken hebt gemaakt? 

Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van 
tolkprestaties door vrijwilligers (taalhulpen) 
niet altijd goed is. Dit kan verregaande gevolgen 
hebben voor de hulp-of dienstverlening voor je 
cliënt en voor de relatie tussen hulpverlener en 
cliënt. Meertalig zijn is niet hetzelfde als tolken 
(zie ook: Niet-professionele tolken: de risico’s en 
de meerwaarde). 

Als je medewerkers wil laten tolken in je 
organisatie dan zijn er een aantal zaken die 
je kan doen zodat ze zoveel mogelijk tools in 
handen hebben om een goede tolkprestatie neer 
te zetten. Dit gaat zowel over tolktechnische 
vaardigheden en kennis, maar evengoed over 
omkadering in je organisatie. Zo voorkom je 
dat je meertalige medewerkers overbevraagd 
worden of in situaties terecht komen die 
inhoudelijk of emotioneel te zwaar zijn.  

Taalbeheersing

Een eerste - evidente - vereiste, voor wie wil 
tolken is dat men zowel het Nederlands als de 
brontaal goed beheerst. Wie een taal niet goed 
beheerst, kan niet vlot en zeker niet correct een 
boodschap tolken. In veel organisaties worden 
medewerkers sporadisch gevraagd om te tolken, 
zonder dat men een goede inschatting heeft van 
het taalniveau. 

Een eerste belangrijke stap, is dan ook 
inzicht krijgen in de talen die je medewerkers 
beheersen, en de mate waarin ze die talen 
beheersen. Het Europees Referentiekader voor 
Moderne Vreemde Talen (ERK) is een instrument 
om het niveau waarop iemand een taal beheerst 
te beschrijven. Het wordt gebruikt in zowel het 
vreemdetalenonderwijs als in het onderwijs 
Nederlands aan anderstaligen. 

Kandidaat sociale tolken en kandidaat taalhulpen 
moeten bijvoorbeeld minimaal niveau B2 van 
het ERK scoren, zowel voor Nederlands als voor 
de tolktaal. Wie lager scoort, beschikt (nog) niet 
over voldoende luistervaardigheid, begrip en 
spreekvaardigheid om een goede tolkprestatie te 
kunnen neerzetten. 

Er zijn verschillende manieren waarop je het 
taalniveau van meertalige medewerkers kan 
bepalen. 

ATTESTEN

Je kan werken op basis van attesten. Wie 
bijvoorbeeld een attest hoger onderwijs in 
een bepaalde taal (Nederlands of andere) kan 
voorleggen, moet niet meer getest worden voor 
het taalniveau. Je kan er immers van uitgaan 
dat wie een studie hoger onderwijs in een taal 

"Een eerste belangrijke stap, is 
dan ook inzicht krijgen in de talen 
die je medewerkers beheersen, 
en de mate waarin ze die talen 
beheersen."
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heeft afgerond (die niet de moedertaal is), deze 
taal goed beheerst. De diploma’s, attesten en 
certificaten die voor de opleiding sociaal tolken 
aanvaard worden om taalniveau B2 aan te tonen, 
kan je nalezen op hun website. 

RONDVRA AG

Je kan een rondvraag doen bij je medewerkers 
wie welke talen goed spreekt en hen zelf laten 
scoren hoe ze deze talen beheersen. Hierbij 
kan je je bijvoorbeeld baseren op de Europese 
taalniveaus2 en een schaal opstellen van A1 tot 
C2 (+ moedertaal).  

In de toolkit vind je een voorbeeld van een 
bevraging die je aan medewerkers kan bezorgen. 
Minimaal zou een medewerker niveau B2 
moeten scoren. 
Bepaal vervolgens hoe je omgaat met 
medewerkers die zichzelf lager scoren. 
Bijvoorbeeld: medewerkers die zichzelf lager 
scoren dan niveau B2 worden niet gevraagd 
om te tolken of worden uitgenodigd voor een 
gesprek om te bekijken of ze zichzelf misschien 
te laag gescoord hebben. Eventueel maak je een 
opdeling naar het taalniveau en het type gesprek 
waarvoor iemand ingeschakeld kan worden.

TA ALTEST

Je kan taaltests afnemen. Een taaltest is een 
gesprek met een professionele tolk, die aan de 
hand van het gesprek bepaalt welk taalniveau je 
medewerker behaalt. Dit is de meest grondige, 
maar ook meest tijdsintensieve manier om een 
taalniveau te bepalen.  

• Het Agentschap Integratie en Inburgering 
neemt taaltesten Nederlands af. Ze scoren 
tot niveau B2. Dit is het minimum taalniveau 
om toegelaten te worden tot de opleiding 
sociaal tolk, en zou dus zeker ook moeten 
volstaan voor een medewerker. Voorlopig zijn 
deze tests nog gratis, maar mogelijks wordt 
dit betalend in de toekomst.3 

• Je kan zelf een taaltest Nederlands 
ontwikkelen

• Op de VDAB website kan je een eenvoudige 
taaltest doen voor de talen Nederlands, 
Engels, Frans en Duits.

 
Je kan bekijken om samen te werken met een 
universiteit (bijvoorbeeld vakgroep tolken) om 
taaltests af te nemen, zowel Nederlands als 
vreemde taal.

2   https://www.niow.nl/europese-taalniveaus#:~:text=Het%20Referentiekader%20beschrijft%20een%20Europese,subniveaus%20(1%20en%202)

3   https://www.integratie-inburgering.be/nl/taaltest-nederlands

Merhaba!

Selam!

Zowel 'Selam'als 'Merhaba' betekenen hallo in het Turks.
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Tolkspecifieke vaardigheden  
en kennis 

Tolken vraagt bepaalde vaardigheden en 
competenties. Het kan zijn dat je je talen 
goed beheerst, maar (nog) niet over de 
juiste vaardigheden beschikt om goed te 
kunnen tolken. We sommen hier enkele 
basisvaardigheden op. 

• Beschikken over: 
 » Een goed geheugen, zodat je goed kan 

onthouden wat letterlijk gezegd werd
 » Goed concentratievermogen. Tolken is 

immers zeer vermoeiend en vraagt veel 
concentratie.

 » Cognitieve flexibiliteit, zodat je snel 
tussen talen kan wisselen.

 » Een uitgebreide woordenschat 
• Stressbestendig zijn. Rustig en onpartijdig 

kunnen blijven tijdens het tolken, kunnen 
omgaan met deontologische conflicten en 
kunnen aangeven wanneer de spreker even 
moet pauzeren zodat er getolkt kan worden. 

• Emotioneel afstand kunnen nemen van 
de inhoud van de tolkboodschap. Je bent 
in principe een ‘onzichtbare entiteit’ die 
letterlijk weergeeft wat er gezegd wordt, 
zonder mee te gaan in de emoties dat dit kan 
oproepen. 

• Inzicht in de situatie en de eigen rol 
in deze situatie. Je hebt inzicht in de 
hulpverleningscontext waarin het gesprek 
plaatsvindt, en wat je eigen rol als tolk hierin 
is (versus als medewerker/collega/..). 

• Inzicht in je eigen capaciteiten en kunnen 
toepassen van herstelstrategieën: aanvoelen 
wanneer je tegen je limieten aanbotst (bvb. 
van je geheugen) en de juiste strategieën 
kunnen inzetten om toch volledig en accuraat 
te tolken. 

• Beschikken over voldoende kennis van de 
werkvelden waarin getolkt wordt. 

Bepaalde vaardigheden kunnen geoefend en 
ontwikkeld worden. Men kan bijvoorbeeld 
trainen om een beter geheugen te hebben.  
Zo ontwikkelen tolken ook een sterkere functie 

in de hersens omdat dit gebied vaker gebruikt 
wordt. Ook specifieke kennis rond deontologie 
en herstelstrategieën kan je leren. Maar, men 
moet realistisch zijn. Niet elke meertalige 
medewerker zal over de nodige vaardigheden 
beschikken of ze voldoende kunnen ontwikkelen. 
In dat geval is het niet aangewezen deze 
personen te laten tolken, of enkel in te schakelen 
voor korte en eenvoudige boodschappen. 

HOE K AN JE IN JE ORGANISATIE DE TOLKSPECIFIEKE 

VA ARDIGHEDEN EN KENNIS VAN JE MEERTALIGE 

MEDEWERKERS INSCHATTEN EN ONDERSTEUNEN? 

• Organiseer een infosessie voor meertalige 
medewerkers die geïnteresseerd zijn om te 
tolken in je organisatie of dit al regelmatig 
doen. Bespreek tijdens de infosessie de 
specifieke competenties en vaardigheden 
die belangrijk zijn in het tolken. Laat de 
medewerkers zelf beslissen, gebaseerd 
op zelfinzicht, of ze geschikt zijn en willen 
deelnemen aan een interne tolkenwerking. 
Idealiter kader je tijdens deze infosessie hoe 
je als organisatie meertalige medewerkers 
inschakelt om te tolken: welke type 
gesprekken, hoe kunnen ze hun grenzen 
bewaken, etc. 

• Organiseer een basisvorming voor de 
medewerkers die tolken. Een basisvorming 
over tolken, deontologische principes 
en herstelstrategieën met concrete 
oefeningen; stelt de medewerkers in staat 
hun competenties en vaardigheden aan 
te scherpen. Bovendien kan de lesgever 
aan de hand van de oefeningen inschatten 
of de deelnemers over voldoende bagage 
beschikken om kwaliteitsvol te tolken.

EEN BASISVORMING TOLKEN ORGANISEREN, HOE PAK 

JE DAT DAN A AN? 

Een basisvorming tolken is eigenlijk een must 
voor meertalige medewerkers. Op deze manier 
krijgen ze inzicht in de basisprincipes van tolken, 
vaak voorkomende valkuilen en hoe ze hier mee 
kunnen omgaan tijdens een gesprek. Hiertoe zijn 
twee mogelijkheden:
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1. Opleiding taalhulp 
(Agentschap Integratie en Inburgering)
Idealiter laat je je meertalige medewerkers 
die willen tolken de opleiding ‘taalhulp’ van 
 Agentschap Integratie en Inburgering volgen.  
De officiële opleiding ‘taalhulp’ omhelst twee 
dagen vorming en een terugkommoment.  
Voor de CAW’s ontwikkelden ze in kader van 
het project ‘Meertaligheid in de CAW’s’ een 
aangepaste versie. 

Deze vorming werd uitgetest met medewerkers 
van CAW Antwerpen, onder het format van 
twee dagen online vorming en een halve dag 
terugkommoment. Bij CAW Brussel werd ook een 
testvorming georganiseerd, als drie halve dagen 
vorming. Alle deelnemers ontvingen enkele 
dagen voor de start van de vorming een link naar 
online theoriemodules met de vraag deze al te 
bekijken. 

De theoriemodule bestond uit 9 korte online 
video’s die volgende thema’s behandelen: 
Introductie, Tolkvormen en tolkcontexten, 
Sociaal tolken, Rollen van tolk in sociale context, 
Deontologie, Deontologische introductie, 
 Deontologische conflicten, Verbetersleutel, Ter-
minologie & voorbereiding, Herstelstrategieën. 

Tijdens de (online) training zelf werd de theorie 
uit de modules nog eens kort herhaald. Het 
luik deontologie en deontologische conflicten 
werd verder uitgediept. Vervolgens was er ook 
ruimte om moeilijke situaties uit de praktijk 
te  bespreken, en werden er rollenspelen 
 georganiseerd om bepaalde technieken te 
oefenen. Hierbij was veel aandacht voor 
herstel strategieën zoals vragen om herhaling 

of verduidelijking, een parafrase vragen, 
 synoniemen vragen of terugkoppelen om te zien 
of je iets goed verstaan hebt. De oefeningen wer-
den door alle deelnemers als enorm waardevol 
ervaren. Net omdat ze er voor zorgen dat ze de 
theorie gemakkelijker konden meenemen naar 
een echte tolksituatie. 

Meer informatie over de opleiding taalhulp vind 
je in de toolkit. 

TIP: Wil je een pool van taalhulpen 
opstarten in je organisatie, met 
bijvoorbeeld vrijwilligers en medewerkers 
die opgeleid worden tot taalhulp? Lees 
in deze brochure wat het Agentschap 
Integratie en Inburgering voor jou kan 
doen.

2. Zelf een basisvorming geven 
Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 startte  
CAW Antwerpen een testwerking met een 
interne tolkenpool. CAW Groep ontwikkelde voor 
de meertalige medewerkers die ingeschakeld 
zouden worden als tolken een basispakket. Je 
kan ook zelf aan de slag met dit basispakket.  
Het pakket bevat: 

• Een korte vorming over de deontologische 
principes van tolken en de hieraan 
verbonden valkuilen. De samenvatting van 
deze vorming is opgenomen in de toolkit 
onder de titel "Inhoud korte vorming voor 
medewerkers die tolken - deontologische 
principes en valkuilen" 

• Richtlijnen voor medewerkers die een collega 
inschakelen als tolk. Dit vind je ook terug in 
de toolkit.

Let op: Dit is slechts een zeer korte introductie. 
Bovendien is er geen ruimte om te oefenen op de 
deontologie van het tolken en herstelstrategieën. 
Het zal voor deze deelnemers dus veel minder 
evident zijn de tolkspecifieke vaardigheden en 
kennis om te zetten naar de praktijk.

"Een basisvorming tolken is eigenlijk een 
must voor meertalige medewerkers. Zo 
krijgen ze inzicht in de basisprincipes van 
tolken, vaak voorkomende valkuilen, en hoe 
hier mee om te gaan tijdens een gesprek."
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Afspraken rond deontologie  
en handelingsprincipes

Tolken en vertalers zijn gebonden aan een 
deontologische code. Zo is er een deontologische 
code van de sociaal tolk, van tolken Vlaamse 
Gebarentaal, van beëdigde tolken, … Deze codes 
ondersteunen hen om de werkomstandigheden 
te creëren waarin ze zo kwalitatief mogelijk 
kunnen werken. 

Op die manier beschermen ze de cliënt en 
hulpverlener tegen fouten. 
Professionele tolken gaan tijdens hun opleiding 
uitgebreid in op deze principes, het belang 
hiervan voor een goede tolkprestatie, en oefenen 
strategieën om de deontologische principes te 
handhaven. Zo kunnen ze een tolkopdracht zo 
kwaliteitsvol mogelijk uitvoeren. 

We kunnen van medewerkers niet verwachten 
dat ze eenzelfde professionaliteit aan de dag 
leggen. Wat we wel kunnen, is er naar streven 
dat zij deze principes zo goed mogelijk 
handhaven en hen hierbij ondersteunen.  
Dit zal de kwaliteit van de tolkprestatie 
vergroten. 

Het mag echter duidelijk zijn, dat een 
medewerker, zelfs als die een korte opleiding 
heeft gevolgd, niet de professionaliteit van een 
opgeleide tolk kan of moet evenaren. Daarom is 
het belangrijk te bepalen welke types gesprekken 
getolkt mogen worden. Daar gaan we in een 
volgend hoofdstuk dieper op in. 

WELKE ZIJN DE DEONTOLOGISCHE PRINCIPES 

VOOR TOLKEN? 

Overkoepelend voor de verschillende 
bestaande codes voor tolken kunnen we 
volgende principes onderscheiden:  

• Beroepsbekwaamheid/competenties: dit 
principe verwijst naar de overeenkomst 
dat de tolk enkel opdrachten aanvaardt 
waarvoor hij/zij/die over de gevraagde 
kwaliteiten beschikt en waarvan hij/zij/
die de goede afwerking kan garanderen. 
Wanneer de opdracht niet professioneel 
uitgevoerd kan worden, moet de tolk dit 
melden.

• Neutraliteit en onafhankelijkheid/
onpartijdigheid: de tolk blijft steeds 
volkomen neutraal en objectief, zowel 
vóór tijdens als na de opdracht.

• Nauwkeurigheid en volledigheid: dit 
principe verwijst naar het feit dat de tolk 
alles wat door de partijen wordt gezegd 
zo getrouw en volledig mogelijk tolkt, 

zonder toevoegingen, weglatingen of 
wijzigingen. In de praktijk houdt dit onder 
andere in dat de tolk steeds tolkt in de 
ik-vorm, dus zoals de hulpverlener of 
cliënt praat. Ook beledigingen, fouten, etc 
worden letterlijk getolkt. 

• Discretie/geheimhouding en beroepsgeheim: 
De tolk springt steeds discreet om met 
alle informatie die hij/zij/die tijdens 
het tolkgesprek of in het kader van zijn 
opdracht verwerft.

• Professionele houding en integriteit: dit 
principes verwijst naar het feit dat de tolk 
zich professioneel gedraagt, met respect 
voor alle partijen en gemaakte afspraken 
respecteert. De tolk onthoudt zich van 
commentaar over de gesprekspartners 
of de inhoud van het gesprek. Bij aanvang 
van elk gesprek introduceert de tolk zich 
ook volgens de regels, zo geeft de tolk 
aan dat hij/zij/die aanwezig is als tolk, 
tolkt in de ik-vorm, alles letterlijk zal 
tolken, …
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HOE K AN JE JE MEDEWERKERS ONDERSTEUNEN OM DE 

DEONTOLOGISCHE PRINCIPES VAN TOLKEN ZO GOED 

MOGELIJK TE HANDHAVEN? 

• Werk een handelingskader uit voor 
de medewerkers die je wil laten tolken. 
Maak een onderscheid tussen absoluut te 
handhaven deontologische principes, en 
handelingsprincipes die nagestreefd moeten 
worden. Voeg bij elk van de principes (naar 
analogie met de deontologische code voor 
tolken) praktische richtlijnen toe. Zo wordt 
duidelijk hoe je een principe omzet in 
handelingen in een concrete tolksituatie. 
 » Een absoluut te handhaven 

deontologische principe is discretie/
geheimhoudingsplicht. De persoon die 
tolk verbindt zich er toe om te allen tijde 
discreet om te gaan met informatie uit 
het tolkgesprek. 

 » Het principe van nauwkeurigheid en 
volledigheid wordt in de mate van 
het mogelijke nagestreefd door een 
medewerker. Een medewerker zal 
trachten steeds te tolken in de ik-vorm 
en een boodschap zo nauwkeurig en 
volledig mogelijk te tolken. Het is evenwel 
zeer logisch dat men hiertegen fouten 
zal maken. Men kan dit niet foutloos 
verwachten van een niet-professionele 
tolk. 

 » Bespreek intern of je bepaalde 
deontologische principes wil nuanceren. 
Of wil je enkele richtlijnen toevoegen die 
specifiek zijn voor de context van jouw 
organisatie? 

◊ Benadruk bijvoorbeeld dat de 
medewerker aanwezig is om te 
tolken in het gesprek en niet als 
hulp-/dienstverlener. Zo voorkom je 
onduidelijkheid over de rol van de 
medewerker, zowel voor de cliënt als 
voor de collega. 

◊ Mag je meertalige medewerker 
culturele duiding geven aan zijn 
collega of cliënt? Of verwacht je dat 
hij/zij/die enkel tolkt en verder geen 
toevoegingen doet?

◊ Professionele tolken mogen niet 
met de cliënt of tolkaanvrager 
praten voor/na het tolkgesprek 
tenzij het gaat over tolktechnische 
afspraken. Verwacht je dit ook van je 
medewerker? Of sta je wel toe dat er 
een kort voor/nagesprek is? En wat 
doe je dan als tijdens een informeel 
voorgesprek tussen meertalige 
medewerker en cliënt informatie 
wordt gegeven die relevant is voor de 
hulpvraag? 

• Voorzie een opleiding waarin de 
deontologische principes van tolken en 
herstelstrategieën aangeleerd worden. 
Mogelijkheid om concreet te oefenen hierop 
tijdens de opleiding is een grote meerwaarde 
voor de deelnemers, zo bleek uit de evaluatie 
van de vormingen taalhulp. 

• Verspreid richtlijnen voor collega’s die een 
meertalige collega inschakelen om te tolken. 
Zo kunnen zij mee de deontologische en 
handelingsprincipes bewaken. 

TIP: In de toolkit vind je voorbeelden van 
een handelingskader en richtlijnen voor 
collega’s. Deze documenten zijn gebaseerd 
op de deontologische principes voor tolken 
en de richtlijnen voor organisaties die 
taalhulpen inschakelen. Ze zijn aangepast 
aan de specifieke context van meertalige 
medewerkers (en dus niet professionele 
tolken) in een hulpverleningscontext zoals 
een CAW.

"Werk een handelingskader uit 
voor de medewerkers die je wil 
laten tolken, voorzie een opleiding 
en verspreid richtlijnen voor 
collega's die een meertalige collega 
inschakelen."
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Wil je medewerkers inschakelen om 
in bepaalde gesprekken of situaties te 
tolken, dan moet je rekening houden met 
de risico’s (zie ook ‘Meertalig zijn is niet 
hetzelfde als kunnen tolken’). Tolken is 
niet gemakkelijk en niet weggelegd voor 
iedere meertalige medewerker. 
 
In dit hoofdstuk beschreven we welke 
acties je kan ondernemen om de kwaliteit 
van de tolkprestaties van je meertalige 
medewerkers zo hoog mogelijk te houden. 

1. Geef een infosessie voor meertalige 
medewerkers die in je organisatie willen 
tolken. Leg daarin onder andere uit welk 
taalniveau en welke competenties en 
vaardigheden nodig zijn, om te kunnen 
tolken. 

2. Zorg dat enkel medewerkers die 
hun talen voldoende beheersen 
ingeschakeld worden om te tolken. 

3. Organiseer een basisvorming 
tolken voor de medewerkers die je 
structureel zal inschakelen om te tolken. 
Bij voorkeur bied je een vorming aan 
waarbij ruimte is om te oefenen, zoals 
de training Taalhulp van het Agentschap 
Integratie en Inburgering. 

4. Maak afspraken rond deontologie en 
handelingsprincipes tijdens het tolken.  
Zorg dat niet alleen de meertalige 
medewerkers, maar ook de collega’s die 
hen inschakelen om te tolken, hiervan 
goed op de hoogte zijn. 

Wees je er van bewust dat je van een  
meertalige medewerker niet kan verwachten  
dat hij/zij/die hetzelfde tolkniveau behaalt 
als een professionele tolk. Daarom is het 
belangrijk deze werking in een kader te 
vatten. Hoe je dat doet lees je in stap 3.
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Stap 3: Een organisatiekader  
voor meertalige medewerkers 

Niet alleen de kennis, competenties en 
vaardigheden van de medewerkers die tolken 
zijn belangrijk. Zonder een goede omkadering 
in je organisatie, zal het moeilijk zijn voor hen 
om hun grenzen en de deontologische principes 
te bewaken. Beslissen wanneer meertalige 
medewerkers ingeschakeld kunnen worden om 
te tolken is een eerste belangrijke stap 3. 

Een beslismodel als onderdeel van je 
taalbeleid

Een taalbeleid richt zich op de verschillende 
taalgerelateerde domeinen in je organisatie: 
omgaan met taal en meertaligheid op de 
werkvloer, taalafspraken en taalondersteuning 
in je dienst-of hulpverlening, communicatie 
intern en extern in duidelijke taal, afspraken 
rond vertaling van documenten, structurele 
taaldrempels in je organisatie wegwerken en 
dergelijke meer. Een taalbeleid uitwerken is dan 
ook een project dat tijd vraagt.

TIP: Het Agentschap Integratie en 
Inburgering ondersteunt organisaties in 
het uitwerken van zo’n beleid. Brusselse 
organisaties kunnen terecht bij het Huis 
van het Nederlands Brussel. 

Een onderdeel van een taalbeleid is een 
beslissingsmodel over taaloverbruggende 
middelen: welke taalondersteuning is 
beschikbaar, en wat zet je wanneer in? 

Een voorbeeld van zo’n beslismodel 
is de communicatiewaaier van het 
Agentschap Integratie en Inburgering4 of 
de communicatiegids van het Huis van het 
Nederlands Brussel.5 Daarin wordt duidelijk 
wanneer je een sociale tolk ter plaatse inschakelt, 
wanneer een telefoontolk, wanneer je een 
contacttaal kan gebruiken, wanneer je een 
collega kan vragen om te tolken, etc. 

Als je meertalige medewerkers wil inschakelen 
om kwalitatief te tolken in je hulp -of 
dienstverlening, dan is het essentieel dat je 
een beslismodel opmaakt. In dit beslismodel 
bepaal je in welke situaties je een meertalige 
medewerker kan vragen om te tolken. Idealiter 
kader je dit binnen een breder taalbeleid.

• Welke meertalige medewerkers wil ik 
opnemen in mijn beslismodel? Vraag ik 
bijvoorbeeld enkel hulpverleners, of ook 
administratief/logisitiek/staf-medewerkers?

• Maak ik een onderscheid tussen 
medewerkers die een basisopleiding tolken 
hebben gevolgd en medewerkers die geen 
opleiding hebben gevolgd? 

• In welk type gesprek kunnen we 
medewerkers inschakelen? Maak 
bijvoorbeeld een onderscheid tussen 
 » eenvoudig gesprek: een afspraak maken, 

een administratieve vraag, een kort 
gesprek waarbij vnl. basisinformatie 
wordt gegeven aan de cliënt. 

 » een complex gesprek : gesprek met 
een belangrijk, persoonlijk, gevoelig of 
ingewikkeld onderwerp, een gesprek dat 
langer duurt

In de toolkit vind je een voorbeeld van een 
voorlopig beslismodel dat werd uitgewerkt 
samen met CAW Antwerpen.  

4   https://integratie-inburgering.be/nl/communicatiewaaier

5   https://www.communicatiegids.be/
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Omkadering op teamniveau

Je kan als organisatie een beslismodel opmaken 
dat richtlijnen aanreikt om te beslissen 
wanneer welke vorm van taalondersteuning 
ingeschakeld kan worden. Dit is essentieel om 
enerzijds de kwaliteit van de tolkprestatie en 
de hulpverlening te bewaken en anderzijds 
om de meertalige medewerkers een werkbaar 
kader te bieden. Zo bescherm je hen tegen 
rolvervaging, overbevraging om te tolken of te 
moeilijke tolksituaties. Een organisatiekader is 
echter ook beperkt. Richtlijnen worden vergeten 
of niet altijd toegepast omdat men de situatie 
anders inschat. Afspraken en ondersteuning 
op teamniveau zijn essentieel om de werking 
verder te omkaderen. 

Bespreek op teamniveau hoe je omgaat met 
volgende uitdagingen:  

• Een collega van het team of een ander 
(vaak) aanwezig team wordt regelmatig 
gevraagd om te tolken voor een cliënt. Het 
is niet onlogisch dat de cliënt de reflex zal 
hebben om zich tot de meertalige medewerker 
te wenden voor begeleiding. Eenzelfde taal 
spreken zorgt immers voor een band. Hoe 
ga je hier als team mee om? Wat doe je als 
de cliënt vraagt om door de meertalige 
medewerker verder begeleid te worden? Of 
als de cliënt deze medewerker aanspreekt 
(bijvoorbeeld in een opvangvoorziening) en 
vertrouwelijke zaken vertelt? Maak als team 
op voorhand afspraken hierover en bepaal 
waar je de grens legt. 

• Een organisatiekader waarin een beslismodel 
is opgenomen, verwatert al snel in de 
dagelijkse praktijk. Het is belangrijk dit 
op teamniveau op te volgen. Worden de 
medewerkers die tolken niet overbevraagd? 
Durven ze voldoende ‘nee’ zeggen wanneer 
vragen om te tolken worden gesteld? Is 
het voor de collega’s duidelijk dat zij enkel 
tolken in een gesprek en dus niet mee het 
hulpverleningsgesprek voeren? 

• De discretieplicht en geheimhouding moet 
gerespecteerd worden. Dit is een belangrijk 
deontologisch principe. Ook op teamniveau 
moet dit bewaakt worden. Vraag niet aan een 
taalkracht om het gesprek inhoudelijk na te 
bespreken, want dit behoort niet tot de rol 
die hij/zij/hen vervulde tijdens het gesprek. 

Welk medium gebruik je? 

Je organisatie heeft waarschijnlijk al ervaring 
in het werken met professionele tolken ter 
plaatse, online en telefonisch. Ook meertalige 
medewerkers kan je inschakelen via 
verschillende kanalen. Doorgaans is het tolken 
in de organisatie een bijkomende opdracht 
voor meertalige medewerkers, bovenop een 
bestaand takenpakket. Opdrachten die online of 
telefonisch kunnen doorgaan, zorgen er voor dat 

"Afspraken en ondersteuning op 
teamniveau zijn essentieel om de 
werking verder te omkaderen."
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ze niet ook nog extra verplaatsingstijd verliezen. 

In navolging van professionele tolken, sommen 
we hier nog eens enkele richtlijnen op per 
medium. Dit neem je mee in je beslismodel. 
• Taalondersteuning via telefoon: voor korte en 

eenvoudige gesprekken, max. 30 minuten
• Taalondersteuning online: kan voor wat 

langere gesprekken. Indien mogelijk voor de 
cliënt kan deze ook vanaf een eigen locatie 
inloggen. Probeer het aantal deelnemers te 
beperken tot twee (hulpverlener & cliënt). 

• Taalondersteuning ter plaatse: dit kan een 
meerwaarde zijn indien het de drempel voor 
de cliënt verlaagt, of wanneer het om een 
korte verplaatsing gaat voor de medewerker. 
Ter plaatse tolken is aangewezen voor 
langere gesprekken, met een moeilijke of 
complexe inhoud.

• Taalondersteuning Vlaamse Gebarentaal 
online: voor gesprekken van max. 30 
minuten. Probeer het aantal deelnemers te 
beperken tot twee (hulpverlener & cliënt)

TIP: Laat je medewerkers op structurele 
basis tolken via telefoon of online? Dan 
kan je overwegen voor hen een headset 
te voorzien. Met een headset kunnen ze 
beter horen wat er gezegd wordt en zijn ze 
zelf beter verstaanbaar voor de cliënt en 
collega. Een headset onderdrukt immers 
omgevingsruis. Wordt er regelmatig getolkt 
via Zoom/Teams/Skype/… en heb je nog 
computers zonder camera? Dan kan je 
losse camera’s kopen die je verbindt via 
een USB-aansluiting. Ze geven goed beeld, 
en zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld niet 
via een GSM-camera moet tolken. 

 

 
Richtlijnen voor medewerkers

Niet alleen de medewerkers die ingeschakeld 
worden om te tolken moeten worden opgeleid 
rond valkuilen en deontologie van het tolken. 

Ook de medewerkers die een meertalige collega 
inschakelen om te tolken moeten gevormd 
worden. 

• Zorg dat alle medewerkers opgeleid zijn 
om te werken met professionele tolken. 
De technieken die ze daarbij gebruiken, zijn 
ook belangrijk om te gebruiken wanneer 
een collega wordt gevraagd om te tolken bij 
een gesprek. Het gaat dan over: eenvoudig 
Nederlands gebruiken, in klare taal spreken, 
korte zinnen gebruiken, geen dialect, geen 
afkortingen, moeilijke woorden of vakjargon 
uitleggen, niet teveel informatie in één keer 
geven, aftoetsen of de cliënt alles begrepen 
heeft, etc. Het Agentschap Integratie en 
Inburgering voorziet opleidingen ‘werken met 
tolken’ in alle regio’s.

• Medewerkers kunnen het voor hun 
meertalige collega’s gemakkelijker maken 
om te komen tolken in een gesprek door 
enkele richtlijnen na te leven. Bijvoorbeeld 
door ervoor te zorgen dat de collega zich 
gepast kan introduceren als aanwezige 
taalondersteuner (niet als hulpverlener, 
niet als professionele tolk), ondersteunen 
in het tolken in de ik-vorm door steeds zelf 
in de ik-vorm te praten en dit ook van de 
cliënt te verwachten, de collega die tolkt niet 
rechtstreeks aan te spreken, etc.

TIP: In de toolkit vind je een voorbeeld 
van richtlijnen voor medewerkers. Je 
kan deze verspreiden telkens wanneer 
een medewerker een meertalige collega 
vraagt om te tolken. Als dit via een 
centraal aanmeldingspunt gebeurt, 
zoals bij CAW Antwerpen, kan je de 
tolkopdracht bevestigen en de richtlijnen 
meesturen naar de aanvrager. Verder is 
het interessant ze organisatiebreed te 
verspreiden. Je kan dit kaderen binnen een 
breder taalbeleid, waarin je het basismodel 
ook verspreidt en inzet op opleidingen 
‘werken met tolken’ voor alle medewerkers.
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What's in a name? 

Kies je er als organisatie voor om (een deel van) 
je meertalige medewerkers een basisopleiding 
tolken of taalhulp te laten volgen? Neem je 
meertalige medewerkers op in je taalbeleid en 
beslismodel om te bepalen in welke situaties ze 
kunnen ingeschakeld worden om te tolken?
Dan is het raadzaam om ook een benaming te 
geven aan deze medewerkers. We geven hier 
enkele aandachtspunten bij het kiezen van een 
term. 

• Vermijd benamingen waarin het woord 
‘tolken’ voorkomt, zoals informele tolken of 
interne tolken. Door ‘tolken’ te gebruiken leg 
je de link met professionele tolken, en zal de 
verwachting ten aanzien van de medewerkers 
om dezelfde standaard te behalen ook hoog 
zijn. Dit is een onrealistische verwachting. 
Meertalige medewerkers kunnen voor 
bepaalde gesprekken of bij gebrek aan een 
professionele tolk wel een aanvulling zijn op 
het professionele tolkaanbod.

• De term ‘taalhulpen’ is verbonden aan 
personen die de opleiding ‘taalhulp’ 
succesvol hebben afgerond en ingeschakeld 
worden volgens de voorwaarden die 
Agentschap Integratie en Inburgering 

hieraan stelt. Taalhulpen zijn een officieel 
aanvullend aanbod op sociale tolken 
vanuit de agentschappen Integratie en 
Inburgering. Enkel wanneer je volgens de 
geldende voorwaarden medewerkers opleidt 
en inschakelt, zou je kunnen spreken van 
‘taalhulpen’.

• Bekijk of je in je beslismodel een onderscheid 
maakt tussen medewerkers die aan bepaalde 
voorwaarden moeten voldoen, zoals een 
opleiding volgen en een handelingskader 
nastreven, en medewerkers van wie dit niet 
verwacht wordt. Maak je onderscheid in 
wanneer en hoe ze ingeschakeld kunnen 
worden om te tolken? Dan kan je ook een 
andere benaming kiezen.

TIP: Tolken is niet gemakkelijk. Er zijn 
heel wat zaken die fout kunnen lopen. 
Ook meertalige medewerkers die je niet 
structureel wil inzetten om te tolken, 
volgen best een korte opleiding.  
Zo krijgen ze inzicht in de valkuilen en 
risico’s verbonden aan tolken, en kunnen 
ze beter inschatten welke gesprekken ze 
wel/niet aankunnen.

Een term die je kan gebruiken is ‘taal-
krachten’. Het verwijst naar meertalige 
medewerkers van wie je de taalkracht inzet 
in je organisatie. We geven hier een voorstel 
van onderscheid tussen interne taalkrachten 
en meertalige medewerkers. In je beslismodel 
kan je vervolgens specifiëren wie in welk type 
gesprek ingeschakeld kan worden. In de toolkit 
vind je een voorbeeld van een beslismodel. 

Meertalige medewerker: 
• Meertalige medewerker in je organisatie 
• Die bij voorkeur de online webinar tolken 

heeft gevolgd. 

Taalkracht: 
• Meertalige medewerker in je organisatie 
• Waarvan op één of andere manier het 

niveau Nederlands en het niveau van 
de andere taal/talen werd bepaald en 
voldoende hoog bevonden. 

• Die een minimale opleiding heeft 
gevolgd. Bij voorkeur is dit de vorming 
‘taalhulpen’ van Agentschap Integratie 
en  Inburgering. Indien dit niet haalbaar 
is, dan is ten minste de online webinar 
tolken gevolgd.

• Die de deontologische code en het 
handelingskader onderschrijft.
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Bijkomende ondersteuning  
voor je meertalige medewerkers

Medewerkers die gevraagd worden om te tolken 
hebben nood aan ondersteuning ook voor 
dit aspect van hun takenpakket. Regelmatig 
gevraagd worden om te tolken is voor sommigen 
een fijne afwisseling in het takenpakket, maar 
vraagt ook wel wat van de medewerker. Het kan 
spanningen creëren in de rol hulpverlener/tolk 
of met de collega of cliënt. Gesprekken kunnen 
soms ook emotioneel belastend zijn. 

Meertalige medewerkers die opgeleid werden 
tot interne taalkrachten bij CAW Antwerpen 
geven bovendien aan dat het bewaken van de 
deontologische principes niet altijd gemakkelijk 
is, net zoals het hanteren van bepaalde 
tolktechnieken of notitietechnieken. Naast de 
hierboven opgesomde acties, kan je nog enkele 
bijkomende zaken doen om je medewerkers te 
ondersteunen.

ORGANISEER REGELMATIGE BIJEENKOMSTEN / 

INTERVISIES

De taalkrachten van CAW Antwerpen gaven 
tijdens het project aan dat regelmatige 
bijeenkomsten met intervisie één van de 
belangrijkste aspecten is voor een goed verloop. 
Het is voor hen een moment om uit te wisselen 
met collega’s over moeilijke situaties en om 
deontologische principes en herstelstrategieën 
op te frissen. Voor de organisatie is het een 
moment om na te gaan of het werkingskader 
nog steeds afgestemd is op de realiteit en 
de gemaakte afspraken intern voldoende 
worden opgevolgd. Regelmatig herhalen van 
de afspraken ten aanzien van de aanvragers zal 
nodig zijn. 

ORGANISEER BIJKOMENDE VORMINGEN

Afhankelijk van de noden van de medewerkers 
kan je bijkomende vormingsmomenten 
inplannen. Zo leeft er bij CAW Antwerpen 
bijvoorbeeld een vraag om meer te leren over 
hoe je je tolkwerk kan ondersteunen met 
notities. Dit is een specifieke techniek die het 
tolken vergemakkelijkt. Deze vorming zou er voor 
zorgen dat de medewerkers hun tolkopdracht 
efficiënter kunnen uitvoeren.

OPNEMEN IN FUNCTIEOMSCHRIJVING

Het is aangeraden de tolkfunctie op te 
nemen in de functieomschrijving van de 
medewerkers die regelmatig gevraagd worden 
om te tolken. Vervolgens kan je deze taak 
ook bevragen in functioneringsgesprekken of 
evaluatiegesprekken. Zo kan je peilen naar hoe 
de medewerker dit ervaart: geeft de tolkfunctie 
extra uitdaging of waardering, is het belastend, is 
het emotioneel zwaar, zorgt het voor conflicten, 
etc. Op basis daarvan kunnen bijkomende acties 
ondernomen worden en wordt de medewerker 
ondersteund en opgevolgd in deze taak.

"Afspraken en ondersteuning op 
teamniveau zijn essentieel om de 
werking verder te omkaderen."
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Een goed organisatiekader zorgt ervoor 
dat meertalige medewerkers ondersteund 
worden in het uitvoeren van een 
tolkopdracht, binnen de mogelijkheden en 
capaciteiten waarover ze beschikken.

1. Maak een beslismodel op waarin je 
verduidelijkt wanneer en in welk type 
gesprek een meertalige medewerker 
ingeschakeld kan worden om te tolken. 
Idealiter kadert dit binnen een breder 
taalbeleid.

2. Bekijk ook welke mediums je kan/wil 
gebruiken of de voorkeur aangeeft.

3. Welke benaming geef je je meertalige 
medewerkers die je structureel zou 
inschakelen? En aan welke vereisten 
moeten ze dan voldoen?

4. Bekijk hoe je het kader op teamniveau 
kan laten bewaken, en bespreek 
mogelijke uitdagingen op teamniveau.

5. Werk algemene richtlijnen uit voor 
medewerkers zodat zij ook individueel 
mee het kader bewaken. Idealiter zorg 
je dat al je medewerkers gevormd zijn 
in de basisprincipes van het werken met 
tolken. 

6. Bekijk welke bijkomende ondersteuning 
je kan voorzien voor meertalige 
medewerkers zoals vorming, intervisie, 
opvolging, …

Een vrijwillig engagement?

In de meeste organisaties wordt al sporadisch, 
en vaak ad hoc aan meertalige medewerkers 
gevraagd om boodschappen of soms volledige 
gesprekken te tolken. Voor zover bekend is 
dit steeds een vrijwillig engagement van de 
meertalige medewerkers. Er wordt nog steeds 
verwacht dat ze net zoals hun andere collega’s 
hun taken afwerken. Tolken kan, maar enkel als 
het hun eigen werk niet in het gedrang brengt. 

De verantwoordelijkheid om een vraag om te 
tolken te weigeren ligt dus bij de medewerker: 
hij/zij/die moet zelf inschatten of de tolkvraag 
niet te zwaar is, en of de tolkopdracht kan 
opgenomen worden binnen het huidige 
takenpakket.

Bij de training taalhulp voor meertalige 
medewerkers werd duidelijk dat dit voor hen 
niet altijd gemakkelijk is. Medewerkers willen 
graag hun collega’s en cliënten helpen en zullen 
daardoor vaker een tolkvraag aanvaarden, ook 
al past het niet altijd. In sommige gevallen waar 
de teamcoördinator meebeslist over het al dan 
niet aanvaarden van een tolkvraag, vond de 
coördinator het ook niet evident om te weigeren. 

"Tolken kan, maar enkel als het 
hun eigen werk niet in het gedrang 
brengt."
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WELKE MOGELIJKHEDEN HEB JE IN JE ORGANISATIE 

OM JE MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN OM DIT 

ENGAGEMENT TE BEGRENZEN? EN MOET HET EEN 

VRIJWILLIG ENGAGEMENT ZIJN?

• Een vrijwillig engagement van je meertalige 
medewerkers houdt in dat ze beschikbaar 
zijn om te tolken, enkel wanneer dit past 
voor hen én voor hun team. Het team moet 
immers de afwezigheid van de medewerker 
opvangen. Je kan daardoor ook niet structu-
reel rekenen op de beschikbaarheid van je 
medewerkers.

• Je kan bij de aanwerving van medewerkers 
selecteren op meertaligheid, en het tolken 
opnemen als een onderdeel van hun 
 takenpakket waarvoor een bepaalde 
arbeidstijd wordt vrijgehouden. In dat geval 
moet vooral bewaakt worden dat de voor-
opgestelde arbeidstijd niet overschreden 
wordt. De tolkfunctie wordt dan mee-
genomen in je HR-beleid.

• We haalden in het vorige onderdeel al aan 
dat je medewerkers kan ondersteunen door 
ook de teamcoördinator te betrekken bij de 
beslissing om een tolkopdracht te aanvaar-
den én dit thema regelmatig te behandelen in 
functionerings-of werkgesprekken.

• Voor sommige medewerkers is het 
 gemakkelijker als ze in hun agenda een vast 
moment vrijhouden voor tolkopdrachten, 
een soort van permanentie. Op die 
momenten kunnen ze bijvoorbeeld gebeld 
worden door collega’s of gevraagd om even 
langs te komen om iets te tolken. Vooral 
voor medewerkers die vaak gevraagde talen 
spreken kan dit handig zijn. 

• Voor andere medewerkers zijn vaste 
permanentie momenten niet combineerbaar 
met hun takenpakket. Wie bijvoorbeeld 
in een crisiswerking werkt, moet kunnen 
inspelen op onvoorziene omstandigheden 
tijdens het werk. Zij kunnen bijvoorbeeld 
last-minute tolkopdrachten aanvaarden 
wanneer hun team hen even kan missen.

• Door ook medewerkers online of telefonisch 
te laten tolken, voorkom je dat ze tijd 
ver liezen met verplaatsingen naar andere 
teams.

 

TIP: Wanneer je werkt met een 
matchingssysteem kan je hier heel wat 
informatie opnemen. Bij het Project 
Informele Tolken van CAW Antwerpen 
heeft de stafmedewerker die zorgt voor de 
matching tussen meertalige medewerker 
en aanvrager een overzichtsdocument. 
Daarin staat opgelijst wie niet/
wel beschikbaar is op welke dagen 
(bijvoorbeeld: nooit op dinsdagvoormiddag 
want dan is er altijd teamvergadering), wie 
bij voorkeur online tolkt, wie je kan bellen 
met last-minute aanvragen, etc. 

Medewerkers die tijdelijk niet meer 
gecontacteerd willen worden voor 
tolkaanvragen (bijvoorbeeld omdat er 
een drukke periode aankomt en ze het 
er niet bij kunnen nemen, of omdat ze al 
veel tolkopdrachten hebben uitgevoerd 
de afgelopen weken), laten dit weten aan 
de stafmedewerker en worden vervolgens 
even op inactief gezet. 
 
Deze stafmedewerker zorgt er bovendien 
voor dat de medewerker steeds een 
tolkaanvraag kan weigeren door goed te 
peilen of hij/zij/die het ziet zitten om de 
vraag op te nemen.

"Een vrijwillig engagement van je 
meertalige medewerkers houdt in 
dat ze beschikbaar zijn om te tolken, 
enkel wanneer dit past voor hen én 
voor hun team."
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Praktijkvoorbeeld tolkenpool CAW 
Antwerpen

Wil je aan de slag gaan in je organisatie om 
meertalige medewerkers op structurele wijze in 
te zetten als taalkrachten? CAW Antwerpen ging 
van start met een proefproject in maart 2020. 
Hier lees je hoe hun traject verliep.

DE START - CORONALOCKDOWN LEIDT TOT 

 INNOVATIE

In maart 2020 ging het hele land in lockdown. 
Ook de hulpverlening werd ‘gesloten’: afspraken 
konden niet meer fysiek doorgaan, activiteiten 
werden uitgesteld, ... Om de binding met 
cliënten niet te verliezen, namen hulpverleners 
regelmatig telefonisch of online contact op met 
hen. Voor cliënten die het Nederlands niet goed 
beheersen, vormde deze manier van werken 
een extra drempel. CAW Antwerpen ging op 
zoek naar een oplossing om deze Babylonische 
moeilijkheid te tackelen. 

Ze lanceerden een oproep naar hun 
medewerkers om de taalkloof naar cliënten te 
helpen overbruggen. Meer dan 40 medewerkers 
toonden zich bereid om te tolken tijdens 
zoomgesprekken met cliënten, whatsapp 
berichten en mails te vertalen, en  
te ondersteunen bij telefoongesprekken.  
Deze database aan medewerkers had een 
aanbod van maar liefst 19 talen. Zo ging op  
1 april 2020 een proefproject van start 'Project 
Informele Tolken'. 

De medewerkers die bereid waren sporadisch 
te tolken, deden dit op vrijwillige basis, met 
mandaat van hun leidinggevende. Ze mochten 
altijd een aanvraag weigeren. Aanvragen werden 
ingestuurd naar een medewerker, die vervolgens 
op zoek ging naar een ‘informele tolk’ van CAW 
Antwerpen die de taal beheerst en beschikbaar 
is op het aangevraagde moment.

Het pilootproject van CAW Antwerpen, 
legde onmiddellijk de link met het project 
‘Meertaligheid in de CAW’s’ van de CAW Groep. 
De eerste fase van dit onderzoek leerde al dat de 
tolkkwaliteit van informele tolken in dienst- en 
hulpverlening, niet altijd goed is. Om het PIT-
project van CAW Antwerpen te ondersteunen, 
en de tolkkwaliteit zo hoog mogelijk te houden, 
werd er vanuit de CAW Groep op korte tijd een 
basis-ondersteuningsaanbod uitgewerkt. Dit 
was:  

• Een korte online vorming (40’) voor de 
informele tolken van CAW Antwerpen, 
waarbij werd ingegaan op deontologie 
en valkuilen/risico’s bij het tolken, en 
basisrichtlijnen voor videotolken.

• Een 10-tal richtlijnen voor medewerkers die 
een medewerker-tolk inschakelen.  
Deze werden verspreid via het intranet en 
per mail aan de medewerker die een tolk 
boekt.

 

EVALUATIE

Project Informele Tolken was gestart als een 
tijdelijk project. Na ongeveer zes maanden werd 
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een evaluatiemoment ingepland. Men wilde 
nagaan hoe het project verlopen was: wat waren 
de resultaten? Wat waren sterktes, zwaktes?  
Was het wenselijk het project verder te zetten? 
En zoja, onder welke vorm?  

RESULTATEN

De groep informele tolken breidde in de loop 
van het project uit tot 47 personen, en 21 
beschikbare talen. De informele tolken werden 
ingeschakeld in verschillende werkingen en 
types gesprekken. Soms ging het om onthaal- 
of intakegesprekken, soms ook langdurige 
begeleidingen of crisissituaties.

Inhoudelijk ging het om praktische zaken, maar 
ook om juridische, medische en verblijfskwesties, 
om vragen voor opvoedingsondersteuning en 
info m.b.t corona. Naast tolkopdrachten werd er 
ook vertalingswerk opgenomen.  

BEVRAGING MEDEWERKERS:  

MEERWA ARDES EN RISICO'S

Via een online survey werden informele tolken, 
verschillende teamcoördinatoren en aanvragers 
van informele tolken bevraagd over de werking. 
De survey werd beantwoord door 45% van de 
aangeschreven respondenten. Als meerwaardes 
van het project met informele tolken werden 
heel wat zaken aangeduid.

Zo was er het voordeel van een aanvullend 
aanbod tolken en vertalers te hebben. Dit 
aanbod werd ervaren als een ruim aanbod aan 
talen, waarbij aanvragen snel behandeld werden 
zodat hulpverleners ook kort op de bal kunnen 
spelen. Bovendien vulde het soms lancunes op: 

wanneer er geen professionele tolk beschikbaar 
was op het gevraagde tijdstip, of voor bepaalde 
talen waarvoor geen/weinig professionele tolken 
beschikbaar waren. 

Verder was er ook de ervaring dat de 
hulpverlening toegankelijker werd voor de 
cliënt door het inzetten van deze informele 
tolken. De medewerkers die informeel tolkten 
waren steeds hulpverleners, wat volgens enkele 
respondenten ervoor zorgde dat de informele 
tolk meer voeling had met de cliënt en als minder 
ingrijpend dan een externe tolk werd ervaren. 
In sommige situaties kon verschillende keren 
de collega gevraagd worden om te tolken voor 
eenzelfde cliënt, waarbij de continuïteit en het 
vertrouwen een meerwaarde waren.

Tenslotte werd ook aangegeven dat het vrijwillig 
engagement van de informele tolken (en de 
teams waarbij ze sporadisch gemist moesten 
worden) zorgde voor meer verbondenheid 
in de organisatie. Medewerkers zetten hun 
talenkennis in om collega’s te ondersteunen in 
een begeleiding met een anderstalige cliënt.  
Ze hebben vertrouwen in elkaar en leren elkaar 
ook op een andere manier kennen. Andere 
werkingen en namen van collega’s krijgen plots 
een gezicht.

Bovendien gaven de informele tolken zelf ook 
aan dat het leerrijk was om de andere werkingen 
beter te leren kennen, ook voor de begeleiding 
van hun eigen cliënten. Zo kunnen ze immers 
sneller linken leggen, doorverwijzen, iets 
navragen bij iemand, …

Maar naast duidelijk aangehaalde meer-
waardes, werden er ook risico’s aangekaart. 
Het inschakelen van medewerkers als informele 
tolken is een belasting voor de informele tolk 
zelf en voor het team dat sporadisch deze collega 
moet ‘uitlenen’. Bovendien is tolken een ‘vak op 
zich’ en krijgt de inzet van een professionele tolk 
in de hulpverlening nog steeds de voorkeur. Het 
scheiden van de rol van hulpverlener en de rol 
van tolk werd dan ook als niet evident ervaren. 

"Naast een aanvullend aanbod van 
vertalers en tolken werden ook 
toegankelijkere hulpverlening en interne 
verbondenheid als voordeel aangehaald."
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Verderzetting

Na de evaluatie werd besloten de werking te 
verankeren binnen CAW Antwerpen, maar dan 
ingebed in een breder beleidskader.

Ten eerste werd er besloten dat er ingezet moet 
worden op een duidelijke visie en heldere 
werkwijzen, waarbij vrijwillig, informeel 
tolken complementair is aan professionele 
tolken. In samenwerking met dit project wordt 
deze beslissing momenteel geconcretiseerd 
in een beslismodel (wanneer wordt welke 
taalondersteuner ingezet), handelingsprincipes 
voor de informele tolken en richtlijnen voor de 
aanvragers.

Enkele kleine aanpassingen, zoals meer online 
tolken (waardoor reistijden uitgespaard worden) 
en duidelijkere vermelding van de verschillende 
tolktalen, werden al doorgevoerd.

Een tweede belangrijke lijn is het HR-beleid. 
Daarbij wil men enerzijds (nog meer) aandacht 
voor het vergroten van de diversiteit aan talen en 
culturen in de verschillende teams. Zo wordt de 
diversiteit meer gespreid en zal er bijvoorbeeld 
ook minder belasting zijn voor enkele teams 
die veel talen beheersen om te gaan tolken bij 
collega’s.

Deze beweging zal ook drempelverlagend 
werken voor cliënten, een meerwaarde die werd 
geassocieerd met het werken met informele 
tolken.

Verder wil men meer kwaliteitsgaranties 
inbouwen door vormingen voor de informele 
tolken te voorzien. Een deel van de informele 
tolken kon binnen het project ‘Meertaligheid in 
de CAW’s van CAW Groep al deelnemen aan de 
vormig ‘Taalhulpen’ van Agentschap Integratie 
en Inburgering. De vorming werd door de 
deelnemers als erg relevant en ondersteunend 
in hun werk ervaren. CAW Antwerpen zal verder 
nog nagaan op welke manier er in de toekomst 
nog vorming aangeboden kan worden.

Ten derde wil men nog de link leggen met het 
vrijwilligersbeleid, en nagaan of een uitbreiding 
naar vrijwilligers wenselijk en haalbaar is.

"We moeten inzetten op een duidelijke 
visie en heldere werkwijzen, een HR-beleid 
gericht op diversiteit in talen en kijken 
of de link naar een vrijwilligersbeleid 
wenselijk en haalbaar is."
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3. Meertalige vrijwilligers

In het eerste deel van dit draaiboek toonden 
we al aan dat meertalig zijn niet hetzelfde is 
als correct kunnen tolken van een boodschap. 
Meertalige medewerkers worden in veel 
organisaties al sporadisch gevraagd om te tolken, 
bijvoorbeeld wanneer er geen professionele tolk 
beschikbaar is of in crisissituaties.

Soms wordt ook aan vrijwilligers gevraagd om 
te tolken. Uit de omgevingsanalyse bij de CAW’s 
bleek dat in sommige deelwerkingen vrijwilligers 
worden gevraagd om te tolken.6

 
Zij werden voornamelijk gevraagd om te tolken 
bij eenvoudigere boodschappen aan het 

onthaal, om afspraken uit te leggen, of algemene 
informatie door te geven. Een voorbeeld is de 
werking ‘Koffie en formulieren’ in Antwerpen, 
waar (meertalige) vrijwilligers mensen helpen 
met papierwerk zoals het begrijpen van facturen 
en invullen van formulieren.

Ten tijde van de omgevingsanalyse7 werd er 
enkel door CAW Limburg aangegeven dat er een 
duidelijk afsprakenkader was voor vrijwilligers 
die tolken. Zij hebben duidelijk afgebakend 
in welke type gesprekken vrijwilligers 
gevraagd mogen worden om te tolken. Andere 
afspraken over tolken (welk soort gesprekken, 
deontologie, …) werden niet aangehaald in de 
omgevingsanalyse.

Hoe gaat het?

Ce mai faci?

Sunt bine!

6   22% van de coördinatoren die de vragenlijst invulden gaf aan dat ze soms vrijwilligers vragen om een boodschap te vertalen, 

t.o.v. 78% van de coördinatoren die de vragenlijst invulden en aangeven dat vrijwilligers nooit gevraagd worden om te tolken.

7   De omgevingsanalyse werd uitgevoerd in april-mei 2020. De resultaten kan je nalezen in het Rapport Meertaligheid in de CAW’s.

Roemeens 'Ce mai faci' (Hoe gaat het) - 'Sunt bine' (Ik stel het goed) 
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Heb je een omgevingsanalyse uitgevoerd in 
je organisatie waaruit blijkt dat er meertalige 
vrijwilligers zijn? Worden meertalige vrijwilligers 
zelfs al sporadisch gevraagd om te tolken, maar 
is er geen werkingskader opgesteld? Dan zijn er 
enkele mogelijkheden hoe je hier als organisatie 
mee kan omgaan.

Taalhulpen

De vier sociale tolk- en vertaaldiensten 
merkten in de aanvraagcijfers dat het aanbod 
sociale tolken in Vlaanderen en Brussel op 
bepaalde momenten en/of voor bepaalde talen 
ontoereikend was.
 
Daarom startte het Agentschap Integratie 
en Inburgering (AGII) in 2018 met een 
experimenteel project om na te gaan of 
een aanvullend aanbod van “taalhulpen” 
wenselijk is, zonder aan kwaliteit in te 
boeten.8 In samenwerking met enkele lokale 

besturen werd een groep van vrijwilligers 
middels een korte opleiding getraind tot taalhulp 
en ingezet in hulp- en dienstverlening met 
anderstaligen. Uit het onderzoek bleek dat 
door de taalhulpen nog heel wat fouten tegen 
basisprincipes van het tolken werden gemaakt. 
Sommige fouten hielden weinig risico in voor 
de hulpverlening maar andere hadden wel 
degelijk een mogelijke negatieve impact op de 
hulpverlening voor de cliënt of voor de relatie 
tussen hulpverlener en cliënt.9

Verder bouwend op de ervaringen van het eerste 
project liep in 2019-2020 een vervolgproject in 
samenwerking met Stad Kortrijk en Provincie 
West-Vlaanderen. Daarin werd onderzocht of 
en in welke soort gesprekken en contexten, 
taalhulpen een kwalitatieve vertolking kunnen 
neerzetten. Het onderzoek leidde tot enkele 
criteria om taalhulpen in te schakelen in 
dienst- of hulpverlening. De criteria situeren zich 
op drie domeinen.10

Heb je al meertalige vrijwilligers die 
sporadisch tolken? Dan kan je het 
Agentschap vragen om je vrijwilligersgroep 
te professionaliseren. Je kan ook een nieuwe 
taalhulpenpool opstarten in je organisatie. 
Of misschien zijn er nog partnerorganisaties 
in je regio die willen samenwerken om een 
gezamenlijke taalhulpenpool op te richten? 

Het Agentschap Integratie en Inburgering 
kan volgende zaken opnemen om een 
taalhulpenpool op te richten:

• Je ondersteunen om potentiële 
taalhulpen te vinden.

• Organiseren van een trainingstraject voor 
de taalhulpen.

• Je informeren over hoe je een taalhulp 
koppelt aan een bepaald gesprek.

• De dienstverleners die met taalhulpen 
werken ondersteunen en informeren.

Meer informatie vind je in de brochure 
“Algemene infobrochure taalhulpen voor 
lokale besturen en organisaties”.

Wil je een breder taalbeleid uitwerken, 
waarvan meertalige vrijwilligers en/
of medewerkers een taaloverbruggend 
hulpmiddel zijn? Dan kan je ook ondersteuning 
vragen aan het Agentschap Integratie en 
Inburgering. Meer informatie vind je op de 
website integratie-inburgering.be.

8   Tegelijkertijd wordt er verder ingezet op het opleidings- en certificeringstraject sociaal tolken, doordat de Dienst Certificering Sociaal Tolken 

elk kwartaal bij de diensten voor sociaal tolken opvraagt welke de tekorten zijn in hun aanbod sociaal tolken. Op die knelpunttalen wordt dan 

ingezet in het opleidings- en certificeringstraject sociaal tolken. Zo komen er regelmatig nieuwe sociaal tolken bij. 

9   https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/eindrapport_project_aanvullend_aanbod_sociaal_tolken_20200304_.pdf

10   https://www.agii.be/sites/default/files/20201223_eindrapport_project_taalhulpen_west-vlaanderen.pdf
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1. COMPETENTIEPROFIEL

Er werd een competentieprofiel opgemaakt van 
de taalhulp. Een taalhulp moet beschikken over 
bepaalde competenties, kennis en vaardigheden. 
De opleiding voor taalhulpen werd aangepast 
zodat maximaal ingezet wordt hierop. Er zijn vijf 
centrale factoren in het competentieprofiel van 
een taalhulp:

1. Taalkennis: minimaal B2 niveau is vereist 
voor beide talen

2. Deontologische kennis
3. Tolkvaardigheden: transfervaardigheden 

(een boodschap begrijpen, onthouden 
en juist kunnen omzetten) en 
coördinatievaardigheden (je beurt als tolk 
opeisen wanneer de boodschap te lang 
wordt, zorgen dat je niet onderbroken wordt 
tijdens het tolken, …)

4. Inzicht in de eigen capaciteiten en toepassing 
van herstelstrategieën: weten wanneer 
je tegen de limieten van je geheugen 
aanbotst/iets niet hebt begrepen, zodat je 
herstelstrategieën kan toepassen als vragen 
om herhaling, vragen om de boodschap op te 
delen in kleinere delen, vragen om uitleg van 
een bepaalde term, …

5. Kennis van de werkvelden en gesprekken.

2. T YPE GESPREKKEN

Er werd afgebakend in welke type gesprekken 
taalhulpen ingezet kunnen worden. Taalhulpen 
kunnen enkel ingezet worden bij routineuze, 
eenvoudige, sterk voorgestructureerde en 
voorspelbare gesprekken over niet-delicate 
onderwerpen. Dit kan bijvoorbeeld het 
 bespreken van een reglement of protocol 
met een cliënt zijn, doorgeven van algemene 
praktische informatie, etc. De criteria waaraan 
een gesprek moet voldoen zijn:  

1. Een eenvoudige gespreksstructuur
2. Een informatief gespreksdoel
3. Eenvoudige en niet-delicate  

gespreks onderwerpen
4. Beperkte input van de cliënt

5. Weinig specifieke en technische 
terminologie

3. RICHTLIJNEN

Er werden richtlijnen meegegeven voor 
medewerkers die een taalhulp inschakelen. 
De richtlijnen gaan in op het taalgebruik en 
organisatie van het gesprek, en ook op de 
deontologische principes:  

1. Gebruik eenvoudig Nederlands en klare taal
2. Organiseer en beperk de informatie die je 

geeft
3. Controleer of de cliënt je begrepen heeft en 

of jij de cliënt begrijpt.
4. Geef de taalhulp aan het begin van elk 

gesprek de kans om zijn introductie te geven 
in de 2 talen;

5. Geef geen persoonlijke informatie over de 
taalhulp aan cliënten;

6. Laat de taalhulp nooit alleen achter met 
de cliënt. Laat hem ook niet samen met de 
cliënten in de gang of in het lokaal wachten, 
maar bijvoorbeeld in de wachtruimte;

7. Spreek tegen de cliënt en niet tegen de 
taalhulp. De cliënt zal vaak de neiging 
hebben om zich tot de taalhulp te richten. 
Wijs hem erop dat ze jou direct mogen 
aanspreken;

8. Laat de taalhulp niet deelnemen aan het 
gesprek;

9. Zeg niets dat niet getolkt moet of mag 
worden;

10. Laat de taalhulp geen andere taken 
uitvoeren buiten tolken (koffie brengen, 
cliënt ergens naartoe begeleiden, schriftelijk 
vertalen…)
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Voor de opleiding taalhulpen betaal je 250€ 
per halve dag opleiding. Voor een groep 
kandidaat-taalhulpen betaal je dus 1.000€ voor 
de opleiding. Ook de dienst -en hulpverleners die 
een taalhulp inschakelen volgen best een korte 
vorming, deze kost 250€.

Ervaringsdragers

CAW De Kempen heeft in zijn team Migratie 
heel wat meertalige vrijwilligers. Het zijn vaak 
 personen met een vluchtverleden die ooit 
zelf werden geholpen door het CAW. CAW De 
Kempen zet hen in als ervaringsdragers.  

Een ervaringsdrager (ED) is iemand die :  

• een cliënt in de hulpverlening ondersteunt
• de hulpverlener in het contact met de cliënt 

ondersteunt
• de organisatie ondersteunt om cliënten 

beter te bereiken en te begeleiden.
Een ervaringsdrager (ED) met migratie 
 achtergrond zal bijvoorbeeld luisteren naar het 
verhaal van vluchtelingen en nieuwkomers,  
de mogelijkheden van hulpverlening uitleggen, 
cliënten toeleiden naar andere diensten of 
doorverwijzen binnen het CAW, de Belgische 
samenleving toelichten aan de cliënt, …

De ED kan ook ondersteunen in het contact 
tussen cliënt en hulpverlener, als een soort 
brugfiguur. Bijvoorbeeld door aan de hulp-
verlener te duiden vanuit zijn eigen ervaringen 
welke drempels er voor de cliënt kunnen zijn, 
door boodschappen te vertalen, adviezen van de 
hulpverlener te verduidelijken en herformuleren 
aan de cliënt, …

Een ervaringsdrager wordt in deze werking 
niet ingezet als een tolk. Een ervarings-
drager is iemand die een boodschap van een 
 hulpverlener kan hertalen voor een cliënt 
en vice versa, vanuit de eigen ervaringen 
en inzichten die de ervaringsdrager heeft 
opgedaan.

De hulpverlener blijft verantwoordelijk voor het 
correct overbrengen van belangrijke informatie. 
Voor het puur tolken van boodschappen wordt 
door de hulpverlener dus nog steeds beroep 
gedaan op professionele tolkendiensten. 

Dankzij impulssubsidies van provincie 
 Antwerpen kon CAW De Kempen een opleiding 
ervaringsdrager voorzien voor verschillende vrij-
willigers met migratieachtergrond. De opleiding 
bestond uit vormingsmomenten en individuele 
coaching. In totaal ging het om 43u vorming, 
4u coaching en ongeveer 50 à 60u praktijker-
varing. Je kan meer lezen over de werking met 
 ervarings dragers met een migratieachtergrond 
in het draaiboek “Met Nieuwe Ogen”.

"Een ervaringsdrager is iemand die 
een boodschap van een hulpverlener 
kan hertalen voor een cliënt (en vice 
versa) vanuit de eigen ervaringen 
en inzichten die de ervaringsdrager 
heeft opgedaan."
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Meertalige vrijwilligers opnemen in je 
beslismodel

Wanneer je een kader uitwerkt voor meertalige 
medewerkers, kan je meertalige vrijwilligers 
meenemen in dit proces. Daarvoor kan je 
teruggaan naar het eerste gedeelte van dit 
draaiboek en de vragen die daar worden gesteld, 
ook voor je meertalige vrijwilligers bekijken. 
Bijvoorbeeld:  

• Welke omkadering en opleiding je voorziet 
voor meertalige vrijwilligers. Op welke 
manier zou je hun taalniveau bepalen? Welke 
opleiding tolken laat je hen volgen? 

• Waar in het beslismodel neem je vrijwilligers 
op? In welk type gesprekken kunnen 
vrijwilligers gevraagd worden om te tolken? 
Hoe pas je dit in in je breder taalbeleid? 

• Op welke manier bewaak je de 
deontologische principes van tolken? 
Laat je hen ook een handelingskader 
onderschrijven?

• Hoe ga je hen ondersteunen? Voorzie je 
intervisies of vormingen? Neem je dit op in 
het takenpakket van de vrijwilliger? 

LET OP: Wees je er van bewust dat er grote 
verschillen kunnen zijn tussen de capaciteiten, 
kennis en vaardigheden van vrijwilligers.  
Van medewerkers weet je dat ze een opleiding 
hebben afgerond en vertrouwd zijn met de 
hulpverleningscontext en -terminologie.  
Bij vrijwilligers is dit moeilijker in te schatten. 

Fouten tijdens een tolkprestatie kunnen grote 
gevolgen hebben voor de cliënt zelf en voor de 
hulpverleningsrelatie met de cliënt. Als je besluit 
vrijwilligers te laten tolken, dan raden we aan 
minimaal hun taalniveau te bepalen, hen een 
korte opleiding te laten volgen en hen slechts 
in te schakelen in eenvoudige en informatieve 
gesprekken. Dit in navolging van de werking met 
taalhulpen.

B E S L I S M O D E L
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Doorgroeimogelijkheden  
voor vrijwilligers
 
Zijn er vrijwilligers die graag tolken en hier 
misschien hun beroep van willen maken?  
Dan kan je ze doorverwijzen naar de opleiding 
sociaal tolken!

De dienst Certificering van het Agentschap 
Integratie en Inburgering organiseert regelmatig 
infosessies voor geïnteresseerden. Let op, 
je kan enkel deelnemen aan een infosessie 
als je kan aantonen dat je niveau B2 van het 
Nederlands beheerst11, en als je andere taal 

een knelpunttaal is. De lijst met knelpunttalen 
verandert regelmatig. Op de uitnodigingen voor 
de infosessies vind je hier meer informatie over.

Je kan op de kalender nagaan wanneer de 
inschrijvingen voor infosessies openen, en 
wanneer er infosessies/opleidingen doorgaan. 
Je kan ook de folder van het agentschap 
downloaden en verspreiden bij kandidaten.

11   Op deze pagina vind je meer info over welke attesten aanvaard worden, of hoe je een attest kan bekomen: 

https://www.agii.be/thema/certificering-sociaal-tolken/opleidings-en-certificeringstraject-sociaal-tolk/b2-niveau-nederlands 
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https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/20180912_folder_certificering_lowres.pdf
https://www.agii.be/thema/certificering-sociaal-tolken/opleidings-en-certificeringstraject-sociaal-tolk/b2-niveau-nederlands 


In de eerste plaats raden we aan met 
ondersteuning van het Agentschap Integratie 
en Inburgering een pool taalhulpen op te 
richten, of de bestaande pool van vrijwilligers 
(en eventueel ook medewerkers) te 
professionaliseren tot taalhulpen.

Hieraan is wel een (beperkte) kostprijs 
verbonden. Daar tegenover staat dat de 
opleiding taalhulp en het werkingskader 
het resultaat is van een proefproject dat 
diepgaand werd geëvalueerd en bijgestuurd. 
Je krijgt een groep taalhulpen waarvan het 
taalniveau duidelijk bepaald is, en die een 
korte opleiding over de basisprincipes van 
tolken hebben gekregen. Bovendien zorgt 
het duidelijke werkingskader ervoor dat je 
de vrijwilligers niet inschakelt in gesprekken 
waar ze gemakkelijk fouten kunnen maken.

Je kan er ook voor opteren meertalige 
vrijwilligers in te zetten als ervaringsdragers 
met migratieachtergrond die de brug 
slaan tussen je hulp -of dienstverlening 
en cliënten. Een ervaringsdrager met 
migratieachtergrond schakel je niet puur 
als tolk in maar kan je onder andere 
boodschappen laten hertalen.

Het gaat er dan niet om dat de boodschap 
correct vertaald wordt, maar dat de 
ervaringsdrager vanuit zijn eigen inzichten in 
beide werelden en opgedane ervaringen een 
boodschap kan kaderen voor hulpverlener/
cliënt. De werking met ervaringsdragers 
werd ontwikkeld door CAW De Kempen. 
Momenteel zijn er in CAW De Kempen 
ervaringsdragers uit de verslaving, uit 
armoede en met migratie achtergrond.

Je kan er tenslotte ook voor opteren 
meertalige vrijwilligers mee te nemen in het 
beslissingsproces zoals je dat doet voor 
meertalige medewerkers. Dan raden we aan 
hen minimaal hun taalniveau te bepalen, 
hen een korte opleiding te laten volgen en 
hen slechts in te schakelen in eenvoudige en 
informatieve gesprekken. Dit in navolging van 
de werking met taalhulpen.

Meertalige vrijwilligers inschakelen 
om te tolken zonder een omkadering 
wordt afgeraden. Het risico van foute 
vertalingen en de gevolgen hiervan 
op de situatie van de cliënt en op de 
hulpverleningsrelatie is te groot.

"Je kan kiezen meertalige vrijwilligers 
in te zetten als ervaringsdragers met 
migratieachtergrond. Zij slaan de brug 
tussen hulpverlening en cliënten."
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