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Meertaligheid  
in de CAW's

Dit rapport beschrijft de grote lijnen 
van het project "Meertaligheid in 
de CAW's". Wil je zelf aan de slag 
met meertalige medewerkers en 
vrijwilligers? Dan kan je inspiratie 
opdoen in het draaiboek en de 
bijbehorende toolkit "Meertaligheid 
in je organisatie".  

Zie caw.be/taalbeleid

Auteurs:  
Lore Robeyns 
Fatima Cavalieri

Juli 2021

http://caw.be/taalbeleid


Dankwoord

De meest gehoorde woorden in de periode dat 
dit project liep waren: corona, lockdown, thuis-
werk, afstand houden,... Gedurende het project 
leefden we van versoepeling naar verstrenging, 
van hoop op vaccins naar nieuwe besmettelijke 
varianten, van online meeting naar online apéro. 
We kunnen niet ontkennen dat dit alles de 
uitvoering van het project heeft beïnvloed. 

De CAW-hulpverlening heeft zich op een indruk-
wekkende manier aangepast aan de nieuwe 
manier van werken, onder meer door over te 
schakelen naar online en blended hulpverlening. 
Dit kostte tijd en energie achter de schermen, 
waardoor medewerkers moeilijker bereikbaar 
waren om hun input en visie te geven, of om 
vormingen te volgen. 

Desondanks vonden we heel wat gepassioneerde 
medewerkers die bereid waren ons te woord te 
staan in kader van dit project. In eerste instantie 
willen we de medewerkers van CAW Antwerpen 
en CAW Brussel die de opleiding taalhulp 
hebben gevolgd bedanken. Ze hebben zich ten 
volle ingezet voor de opleiding en de praktijkoef-
eningen. En bovendien nog tijd gevonden voor 
een online evaluatie, en sommigen zelfs voor een 
terugkommoment. Hun input tijdens de oplei-
ding heeft de uitwerking van het draaiboek mee 
vorm gegeven. Veel dank aan Naima Gharrafi, 
Sara Anwoir, Rozelien De Mot, Dalal Rajab, Erika 
Ulrix, Khadija Azdufle, Vanessa Hoste, Karen 
Van Den Bossche, Naziha El Bahoui, Maria Heras 
Hernandez, Kaoutar Zougarh, Fatna Sahi, Marion 
Kussner, Iris Theunis, Radka Bijnens, Nasteha 
Mohamed en Linda Youkhana

De inhoudelijke uitwerking van het draaiboek 
werd tweemaal afgetoetst bij een klankbord
groep. De klankbordgroep was samengesteld 
uit een mix van CAW-medewerkers en externen. 
Zij hebben verschillende extra aspecten aan het 
licht gebracht of in vraag gesteld. Helaas waren 
we beperkt tot twee online bijeenkomsten met 
de klankbordgroep. We hadden hen graag nog 
wat meer vragen gesteld. Maar goed, corona  
en zo…  

Dank aan Griet Severeyns (Hivset), Ann Van Pelt 
(CAW Antwerpen), Ingrid ter Maat (CAW  
Antwerpen), Peter Jolling (Huis van het 
Nederlands Brussel), Lucy Piotrowska (CAW 
Antwerpen), Lieve Lenaerts (Hivset), Lies Van 
Poucke (Dienst Certificering ST&V AGII), Sofie 
Verlinden (Huis van het Kind Antwerpen Noord), 
Alix Dugardyn (CAW Brussel), Heleen Van Opstal 
(Atlas)

En tot slot nog een speciale bedanking aan Ann 
Van Pelt van CAW Antwerpen voor de altijd 
vriendelijke stem aan de andere kant van de lijn/
het beeldscherm, het onvermoeibare enthou-
siasme, en de vruchtbare samenwerking. 

Merci!
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Meertaligheid in de CAW’s

Het project "Meertaligheid in de CAW’s" onder-
zocht enkele uitdagingen van de hulpverlening 
in een taaldiverse omgeving. We zetten in op 
ondersteuning van hulpverleners in de com-
municatie met anderstalige of laagtaalvaardige 
cliënten. En we onderzochten in welke mate 
meertalige medewerkers en vrijwilligers een 
aanvullend aanbod op de professionele tolken-
diensten kunnen vormen. 

Het project resulteerde in een draaiboek en een 
toolkit "Meertaligheid in je organisatie". Daarin 
vind je als organisatie informatie over hoe je 
meertalige medewerkers en vrijwilligers kan 
inschakelen om te tolken. In dit rapport beschrij-
ven we nog kort de verschillende lijnen van het 
project binnen de CAW-sector. 

 Je kan het draaiboek en de toolkit   
 "Meertaligheid in je organisatie" 
raadplegen op caw.be/taalbeleid.
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1. Cliënten en taalondersteuning

De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) zijn 
een eerstelijnsorganisatie die laagdrempelige 
hulpverlening biedt aan mensen met welzijns-
noden. De CAW’s zijn actief in heel Vlaanderen 
en Brussel, en bieden hulp op verschillende 
levensdomeinen zowel residentieel, ambulant als 
outreachend. 

De CAW’s zijn toegankelijk voor iedereen, maar 
richten zich specifiek ook tot de meest kwets
baren. De groeiende etnisch-culturele diversiteit 
in de samenleving laat zich voelen in de samen-
stelling van de cliënten van de CAW’s.1 De CAW’s 
hebben al jarenlang ervaring met deze groeiende 
diversiteit onder hun cliënten, zeker in stedelijke 
gebieden. CAW’s Antwerpen en Brussel hebben 
zo bijvoorbeeld een meerderheid aan cliënten 
waarbij land van herkomst als niet-België 
geregistreerd is.

Een profielmeting2 bij cliënten van CAW’s in de  
periode januari – maart 2020 toont aan dat 63,4% 
van de respondenten van Belgische afkomst 
is en 36,5% een migratieachtergrond heeft. 
Vergelijken we deze cijfers met de populatie in 
Vlaanderen en Brussel, dan hebben de CAW’s in 
Vlaanderen verhoudingsgewijs een groter bereik 
van personen met een migratieachtergrond dan 
aanwezig in de Vlaamse populatie (37% versus 
22%). In Brussel is het % personen met een 
migratieachtergrond groter in de populatie dan 
bij de respondenten CAW (73% versus 57%). 

1   Bij de cliëntdossiers waar Belgische/vreemde origine geregistreerd is in Regas (34%) is in 2018 39% van vreemde origine. Een stijging van bijna 

10% in vergelijking met 2015. In 2020 was 36,4% van het totaal aantal cliënten van buitenlandse herkomst.

2   Tussen 1 januari 2020 en 18 maart 2020 vond er een bevraging plaats die peilt naar het profiel van de cliënten van de CAW’s. Er werd aan 

een cliënt die een fysiek contact had met het CAW gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Deze bevraging werd noodgedwongen vroegtijdig 

afgesloten op 18 maart omwille van de lockdown als gevolg van de corona pandemie. Er werden in deze periode 5.571 cliënten van de CAW’s 

bevraagd (13% van de cliënten).  

https://wp.assets.sh/uploads/sites/430/2021/04/profiel-cli%C3%ABnten-CAW_Voor-achter-link-in-infographic.pdf

Figuur 1 
Cliënten met migratieachtergrond bij de CAW’s 
versus populatie
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De cliënten van CAW zijn vaak niet-Nederlands-
talig en/of beschikken niet over voldoende 
kennis van de Nederlandse taal om een goede 
hulpverlening te kunnen aanbieden. Het geven 
van juridische informatie, administratieve onder-
steuning of psychosociale begeleiding is in deze 
situaties erg moeilijk. Het gebruik van duidelijk/
toegankelijk Nederlands of pictogrammen is 
voor bepaalde begeleidingen niet afdoende. In 
dergelijke hulpverleningssituaties wordt dan ook 
vaak gebruik gemaakt van sociale tolkdiensten. 

 
Het is dus niet verwonderlijk dat de CAW’s 
veelvuldig gebruik maken van deze diensten. 
In 2018 werden zo 30.89% van de aangevraagde 
sociale tolkopdrachten door CAW-deelwerkingen 
ingediend (waarvan 25,45% effectief volbracht 
is)3. Zij zijn daarmee binnen het departement 
Welzijn Volksgezondheid en Gezin de grootste 
aanvragers voor sociale tolken. Het Agentschap 
Zorg en Gezondheid is de grootste verbruiker, 
met 48,66% aangevraagd tolkopdrachten (waar-
van 36.15% volbracht). De Ziekenhuizen (15.13%) 
en Wijkgezondheidscentra (20.58%) zijn binnen 
dit agentschap de grootste aanvragers.

"De stijgende etnisch-culturele  
diversiteit van de cliënten,  
stelt de hulpverleners voor enkele  
uitdagingen op gebied van taal."

HI

WITAM

IYI 
GÜNLER

3   4,56% van de aangevraagde tolkopdrachten is niet volbracht, doorgaans omwille van het niet beschikbaar zijn van een tolk of het niet in het 

bestand hebben van de gevraagde taal. 0.85% is geannuleerd door de tolk, de tolkendienst of de aanvrager. 
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4    De CAW’s zijn allen anders opgebouwd. Sommigen werken met deelwerkingen, anderen met teams. Aan het hoofd van deze deelwerkingen /

teams staan coördinatoren of leidinggevenden. 

2. Werking met professionele  
en niet-professionele tolken  
in de CAW’s

In de eerste fase van het project werd een 
omgevingsanalyse uitgevoerd aan de hand van 
een online vragenlijst. Op deze manier kregen  
we zicht op de ervaring met sociale tolken binnen 
verschillende deelwerkingen/teams van de 
CAW’s, en de eventuele ervaringen met mede-
werkers en vrijwilligers die tolken. 

De vragenlijst werd opgemaakt begin maart 
2020. De bevraging was gericht naar de leiding-
gevenden/coördinatoren van de deelwerkingen/
teams van de 11 CAW’s in Vlaanderen en 
Brussel.4 Er werd in de vragenlijst gepeild naar  
de ervaring binnen het team met: 

• Het werken met sociale tolken.
• Het werken met tolken Vlaamse Gebarentaal.
• De eventuele inzet van meertalige mede-

werkers als tolken (hoeveel, welke talen,  
in welke situaties, met welke omkadering).

• De eventuele inzet van meertalige vrijwil-
ligers als tolken (hoeveel, welke talen,  
in welke situaties, met welke omkadering).

• De mogelijke uitdagingen en meerwaarde 
van het inzetten van medewerkers of 
vrijwilligers als tolken.

Het verspreiden van de vragenlijst is later 
gebeurd dan voorzien. Dit omdat de start van 
dit project samenviel met de corona-lockdown 
in maart 2020. De CAW’s waren volop bezig 
met aanpassingen om de hulpverlening in deze 
periode nog te kunnen garanderen. Zelfs toen 
de vragenlijst verspreid werd op 29/04/2020 
was het niet evident antwoorden te verzamelen. 
Hulpverlening gebeurde nog steeds volgens 
strikte voorwaarden, en voorbereidingen voor 
een exit-strategie moesten tegelijkertijd ontwik-
keld worden. 

De vragenlijst werd opgemaakt in SurveyHero. 
Via de leden van de Sectorale Werkgroep 
Diversiteit werd gevraagd de contactgegevens 
van de coördinatoren aan ons te bezorgen of 
de bevraging intern gericht door te sturen naar 
de coördinatoren. CAW Limburg had recent een 
eigen bevraging uitgestuurd. De resultaten van 
hun interne bevraging worden mee opgenomen 
in de omgevingsanalyse. De sectorale survey 
werd niet meer verspreid binnen dit CAW om 
geen overlast te veroorzaken. Uiteindelijk 
ontvingen we 77 ingevulde vragenlijsten.  
Een mooi resultaat in dergelijke drukke tijden. 

"Uiteindelijk ontvingen we 
77 ingevulde vragenlijsten. 
Een mooi resultaat in 
dergelijke drukke tijden."
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Count %

Figuur 2 
Overzicht van de antwoorden per CAW op de vraag: 
Hoe vaak worden gemiddeld sociaal tolken ingeschakeld in je deelwerking?
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Inzet en tevredenheid van  
professionele tolken 

Bij het opstarten van het project werd al vast-
gesteld dat de CAW’s een cliënteel bereiken met 
een zeer diverse etnisch-culturele achtergrond. 
Dit werd nog eens bevestigd met de resultaten 
van de bevraging, waarbij 92,41% van de respon-
denten aangeven dat zij in hun werking cliënten 
hebben die laagtaalvaardig of anderstalig zijn, 
en daardoor tolken nodig hebben. 

Wanneer werd gevraagd naar hoe vaak sociale 
tolken worden ingeschakeld, dan zien we dat in 
de meeste deelwerkingen dit eerder sporadisch 
gebeurt (zie Figuur 2). 'Zelden', 'Soms' en 'Nooit' 
zijn bij deze vraag de meest gekozen antwoor-
den. Dit in contrast tot de vorige vraag, waarin 
men bijna allemaal aangeeft in de deelwerking 
cliënten te hebben die een tolk nodig hebben. 
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Figuur 3 
Overzicht van de andere kanalen
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De overgrote meerderheid (90,16 %) van de coör-
dinatoren zijn tevreden over de sociale tolken. 
In een open vraag peilden we waarom ze wel/niet 
tevreden zijn over de werking met sociale tolken. 
Een duidelijk voordeel dat regelmatig werd 
aangehaald is de kwaliteit en professionaliteit 
van sociale tolken. We bundelen hieronder de 
aangehaalde voor-en nadelen:

VOORDELEN: (37 RESPONDENTEN)

• Goede samenwerking.
• De neutraliteit van de tolken.
• Beschikbaarheid van de tolken.   
• Tolken fungeren als brug tussen hulpverlener 

en cliënten.
• Kwaliteit: sociale tolken zorgen voor goede  

en juiste communicatie met cliënten. 
• Geeft cliënten meer mogelijkheden om 

betrokken te zijn in de begeleiding.  
 

NADELEN: (6 RESPONDENTEN)

•  Beschikbaarheid van de tolken: te weinig 
talen beschikbaar of niet snel genoeg 
beschikbaar.

•  De beperkte beschikbaarheid werkt tevens 
demotiverend: “Bovendien werkt dit demoti-
verend. Bijvoorbeeld lange wachttijden om een 
sociaal tolk te kunnen inboeken, vormen een 
obstakel om een snelle interventies uit te voeren 
in acute situaties”.  
 

EXTRA RESULTATEN:  

(INTERNE BEVRAGING CAW LIMBURG)  

•  Twijfels over de professionaliteit van de 
inhoud die wordt getolkt.

•  Tolken die emotioneel geraakt worden 
door de situatie van cliënten en vervolgens 
door de hulpverlener opgevangen moeten 
worden.  

•  Het systeem is niet altijd gemakkelijk.
•  Kostprijs.

Vervolgens werd gepeild naar het gebruik van 
videotolken (sociale tolken of tolken Vlaamse 
Gebarentaal), interculturele bemiddelaars,  
of andere vormen van tolken. Uit de antwoorden 
blijkt dat vooral intercultureel bemiddelaars veel 
gebruikt worden.

In de categorie ‘andere’ werd onder meer 
verwezen naar telefoontolken en toeleiders 
vanuit PIN vzw. 

Hierbij geven de coördinatoren aan dat de uitda-
gingen/valkuilen die kunnen voorkomen bij het 
gebruik van videotolken en ICB zijn (gebundeld):
 
•  gebrek aan professionaliteit  (betrokkenheid 

& rolverwisseling, persoonlijke invulling). 
•  beschikbaarheid (organisatorische moei-

lijkheden, over-bevraging, niet alle talen 
beschikbaar).  

•  drempel verhogend (meerwaarde van fysiek 
contact, er is meer tijd nodig om een dergelijk 
gesprek te organiseren).    
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De medewerkers en vrijwilligers die binnen het 
CAW gevraagd worden om te tolken spreken 
een veelheid aan talen. Tabel 1 op de volgende 
pagina geeft een overzicht.

Enkel medewerkers als tolk Beide Geen tolkenEnkel vrijwilligers als tolk

Figuur 4 
Overzicht van de antwoorden per CAW op de vragen: Worden medewerkers soms ingeschakeld om te tolken 
in jouw deelwerking/team? Worden vrijwilligers soms ingeschakeld om te tolken in jouw deelwerking/team? 

CAW Antwerpen

CAW Boom Mechelen Lier

CAW De Kempen

CAW Limburg

CAW Oost-Vlaanderen

CAW Brussel

CAW Halle Vilvoorde

CAW Oost-Brabant

CAW Noord-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen

0 20105 15 25 30

Inzet van medewerkers en vrijwilligers 
om te tolken 

Aan de coördinatoren werd gevraagd of zij mede-
werkers en vrijwilligers inschakelen als tolken in 
hun werking, en onder welke omstandigheden 
dit gebeurt. 

 
 
 
Als resultaat zien we dat 60,76% van de coördi-
natoren aangeeft dat ze in hun werking eigen 
medewerkers inschakelen als tolk (39,2% geeft 
aan dat ze dat niet doen), en 21,79% van hen 
aangeeft dat ze vrijwilligers inschakelen als 
tolk (t.o.v. 78% die dat niet doet) in hun werking.
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Bij het antwoord op ‘welke andere talen’ kregen 
we van de coördinatoren de volgende respons: 
Koerdisch, Turks, Marokkaans-Arabisch, Farsi, 
Pasjtoe, Somalisch, Portugees, Berbers, Pools, 
Albanees, Italiaans, Urdu en Internationale 
Gebaren Taal. Het aantal medewerkers die in 
teams aanwezig zijn die kunnen ingeschakeld 
worden om te tolken varieerde van 1 tot 10 en 
voor vrijwilligers van 1 tot 5. 

We vroegen ook in welke soort hulpverlenings
situaties zij medewerkers en vrijwilligers inscha-
kelen als tolk (open vraag). Uit de antwoorden 

blijkt dat medewerkers vaak ingeschakeld 
worden wanneer er geen sociale tolk beschikbaar 
is, of niet tijdig ingepland kan worden. Zowel 
medewerkers als vrijwilligers worden gevraagd te 
tolken bij eenvoudigere boodschappen aan het 
onthaal, om afspraken uit te leggen, of algemene 
informatie door te geven. Medewerkers lijken 
meer gevraagd te worden voor moeilijkere 
gesprekken zoals begeleidingen en emotionele 
gesprekken. In onderstaande tabel geven we een 
overzicht van de situaties waarin medewerkers 
en vrijwil ligers gevraagd worden om te tolken.

Medewerkers Vrijwilligers

Arabisch 76,74 % 87,5 %

Frans 69,77 % 25 %

Engels 58,14 % 31,25%

Spaans 38,88 % 43,75 %

Vlaamse Gebarentaal 2.33 % 6.25%

Medewerkers Vrijwilligers

Bij gebrek aan sociale tolk Onthaal van personen, algemene informatie geven

Begeleidingstrajecten Hulpverlenersgesprekken/begeleidingen

Complexe uitleg geven Project koffie en formulieren

Dringende situaties/noodgevallen/onverwachte  
situaties (geen tijd om sociale tolk in te schakelen)

Woonproblematiek (zoeken naar huisvesting/uitklaring 
over sociale huisvesting)

Bij intakes/eerste contacten Enkele praktische afspraken

Telefonisch Telefonisch of mail voor korte boodschappen

Kennismakingsgesprekken met ouders

 Praktische/ administratieve zaken/afspraken

Communicatie met familie van cliënt in begeleiding

Korte gesprekken

Emotionele gesprekken

Tabel 2: Situaties waarin medewerkers en vrijwilligers gevraagd worden om te tolken.

Tabel 1: Percentage van de coördinatoren die aangaven  
welke talen er door medewerkers en vrijwilligers werden getolkt.
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5   Het percentage dat aangaf geen vorming te voorzien ligt iets lager voor CAW Antwerpen. Vermoedelijk omdat er net een korte online vorming 

vanuit CAW Groep werd gegeven voor een aantal medewerkers van CAW Antwerpen over tolken. De vorming was een aanbod in kader van het 

project "Meertaligheid in de CAW’s". 

"Bij de deelwerkingen die 
medewerkers inschakelen als tolk 
is dit doorgaans niet opgenomen 
als taak in het takenpakket."

Omkadering en ondersteuning 

Wie aangaf medewerkers en/of vrijwilligers in 
te schakelen als tolk, kreeg een aantal vragen 
over het kader waarbinnen dit plaatsvindt. 
Daaruit blijkt dat bij de deelwerkingen die 
medewerkers inschakelen als tolk dit doorgaans 
niet opgenomen is als taak in het takenpakket of 
functieomschrijving van de medewerker (98%), 
er geen afsprakenkader is uitgewerkt (65,96%)  
en de medewerker geen vorming gekregen heeft 
over tolken (82,98%)5.

Wie soms vrijwilligers inschakelt in zijn 
werking om te tolken geeft aan dat dit vaak niet 
wordt opgenomen in het takenpakket van de 
vrijwilliger (67%), dat er geen duidelijke afspraken 
gemaakt worden over het tolken (60%) en dat er 
zelden vormingen voor deze vrijwilligers (87%) 
worden voorzien. Uit deze bevraging is het voor-
lopig nog onduidelijk welke soort van vorming 
de overige 13% aanbiedt aan hun vrijwilligers. 
We merken hier op dat men iets vaker een 
afsprakenkader hanteert over het tolken door 
vrijwilligers (40%) dan door medewerkers (35%). 

Bij de 35% die aangaven dat er afspraken waren 
over het inzetten van medewerkers als tolken, 
werd doorgevraagd naar welk type afspraken. 
Uit de antwoorden op deze open vraag lezen we 
echter dat er in de praktijk, ook bij deze groep 
respondenten, nauwelijks afspraken werden 
gemaakt. De antwoorden verwijzen eerder 
naar de afwezigheid van afspraken. Zo wordt 
er o.a. aangehaald dat men geen medewerkers 
inschakelt als tolk om volgende redenen: 

• Uit principe schakelen we geen collega’s in 
(uitzonderingen zoals ‘nood’ worden duidelijk 
aangegeven aan de klant). 

• Vermijden van het gebruik van gezins-
begeleiders (creëren van afhankelijkheid).

• De klanten moeten gestimuleerd worden 
Nederlands te spreken.

• De tolkfunctie kan niet als individuele taak 
gezien worden, enkel in het kader van de 
trajectbegeleiding.

Hetzelfde zien we bij de antwoorden over het 
afsprakenkader voor vrijwilligers als informele 
tolk (slechts 5 antwoorden). Daarvan zijn er 
slechts 2 die verwijzen naar een richtlijn, 
waardoor je tot de conclusie kan komen dat er 
slechts in uitzonderlijke gevallen sprake is van 
een werkelijk kader voor tolken. De afspraken die 
gemaakt worden binnen teams/deelwerkingen, 
zijn kleine, vaak praktische, afspraken zoals:  

• Afspraken rond neutraliteit bij het tolken.
• Afspraken wanneer er wordt getolkt: 

bijvoorbeeld alleen bij noodsituaties of kleine 
praktische afspraken.

• Richtlijn rond het bevragen van elkaars ‘work-
load’ alvorens in te springen als tolk.

• Richtlijn rond het verdelen van dossiers 
a.d.h.v. de kennis van de taal van een cliënt.

• Richtlijn rond de eigen verantwoordelijkheid 
van de hulpverlener om het gesprek te tolken 
of niet.
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Hoewel de eerdere antwoorden aantonen 
dat er regelmatig medewerkers, en soms ook 
vrij willigers, ingeschakeld worden als tolk, 
zien we dat er nauwelijks een werkingskader 
bestaat. De meeste zaken gebeuren ad hoc, 
met in enkele gevallen een aantal afspraken om 
dit in goede banen te leiden. Enkel vanuit CAW 
Limburg kregen we de boodschap dat er een 
afsprakenkader is voor vrijwilligers die ingezet 
worden als tolk. Zo werd bepaald in welke 
situaties vrijwilligers kunnen ingezet worden om 
te tolken, onder andere bij:

• Meegaan bij administratie instanties 
• Praktische/administratie zaken en afspraken
• Huisregels verduidelijken
• Meegaan bij sociale activiteiten/door-

verwijzen naar vrijetijdsactiviteiten
• Zoeken naar woonst 
• Documenten vertalen
• Crisisgespreken
• Intake
• Informatie geven (ook over bv. financiële 

zaken)
• Begeleiding en/of ondersteuning bij psycho-

sociale en pedagogische  thema’s

De voor -en nadelen van medewerkers 
die tolken

We bevroegen de coördinatoren naar de voor
delen van het inzetten van medewerkers als 
tolken. Uit de meerderheid van de antwoorden 
blijkt dat de coördinatoren binnen het kader 
van hun werking voorrang moeten geven aan 
de hulpverlening. Er dient meestal onmiddellijk 
gereageerd te worden. Medewerkers die kunnen 
tolken in crisissituaties of wanneer een sociale 
tolk niet beschikbaar is, zorgen ervoor dat de 
hulpverlening kan doorgaan. Ze zijn flexibel. 
Bovendien kennen ze de organisatie en de termi-
nologie die nodig is in een hulpverleningssituatie. 

De antwoorden op de vraag welke voordelen 
het heeft om medewerkers in te schakelen 
om te tolken (open vraag), kunnen we als volgt 
clusteren:

• Medewerkers die tolken kennen de 
organisatie/CAW/de werking.

• Medewerkers die tolken zorgen voor 
ver trouwen tussen klant medewerker, zijn 
drempel verlagend, zijn ook minder formeel.

• Medewerkers die tolken geven zorg op maat.
• Medewerkers die tolken zijn snel bereikbaar/

beschikbaar, zorgen voor tijdsbesparing, zijn 
snel in te  plannen.

• Er is uitwisselingsmogelijkheid tussen mede-
werker die tolkt en de collega-hulpverlener.

• Er is betere communicatie, omdat de mede-
werker die tolkt het jargon kent, ze kennen de 
nood aan cultuursensitiviteit.

• Medewerkers die tolken zijn al gebonden aan 
het beroepsgeheim.

• Medewerkers die tolken kosten minder.   

Medewerkers die meertalig zijn, zorgen er 
bijgevolg voor dat de hulpverlening in heel wat 
deelwerkingen voor anderstalige cliënten kan 
plaatsvinden. Dankzij hen kan er in crisissitua
ties of wanneer geen sociale tolk beschikbaar 
is, toch een cliënt verder geholpen worden. 
Daaren boven geeft men aan dat deze mede
werkers de drempel naar de hulpverlening 
verlagen voor bepaalde kwetsbare doel
groepen. Niettemin tonen de antwoorden ook 
enkele hiaten in het taalbeleid van de CAW’s aan. 

Wanneer we kijken naar de vraag wat de 
meerwaarde is van het inzetten van vrij
willigers als tolk in de hulpverlening, kregen 
we 16 antwoorden. De antwoorden kunnen we 
gebundeld weergeven als volgt: 

• Het faciliteert de communicatie met kwets-
bare cliënten. De vrijwilligers leggen een brug 
tussen de cliënten en de hulpverlener en 
verlagen zo de drempel.

• Beschikbaarheid 
• Flexibiliteit
• Kostenbesparend 
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Er werd tevens aan de coördinatoren gevraagd 
wat zij zien als ‘valkuilen’ bij het inzetten van 
medewerkers als tolken. In een groot aantal 
antwoorden komt het aspect ‘rolverwisseling’ 
aan bod. Hulpverleners die ingezet worden als 
tolk, vaak binnen het eigen team, ‘springen’ als 
het ware over en weer tussen hun rol als tolk 
en hun rol als hulpverlener. Ze stellen zich met 
andere woorden in de hulpverleningssituatie 
soms ook op als collega-hulpverlener en niet 
enkel als tolk. Dit verstoort het gesprek tussen 
hulpverlener en cliënt, en kan ook schade 
berokkenen aan de vertrouwensband tussen 
beide. Bovendien is het voor een cliënt daardoor 
niet altijd meer duidelijk wie zijn hulpverlener is, 
en wie hij in de toekomst best contacteert. 

Een andere reeks antwoorden verwijst naar 
de extra werklast voor de medewerker die 
regelmatig gevraagd wordt om te tolken, zoals: 
‘functiebelasting op grond van een dubbele job’, 
‘functiebelasting op grond van een specifieke 
veel voorkomende taal zoals Arabisch & Berbers’. 
Er wordt tevens verwezen naar het risico dat de 
hulpverlener ‘steeds zelfde soort cliënten krijgt’ 
op basis van de gemeenschappelijke taal. In 
mindere mate zien we dat er coördinatoren zijn 
die hun antwoord een globaler karakter geven,  
zoals gebrek aan professionaliteit en opleiding, 
geen kader, geen afspraken.

De valkuilen die aangehaald werden bij het inzet-
ten van vrijwilligers als tolken zijn meer gericht 
op de kwaliteit van de tolkprestatie: het risico 
dat de vertaling niet letterlijk is, niet beschikken 
over de juiste opleiding om te kunnen tolken, 
het risico dat ze privacy/het beroepsgeheim niet 
gaan respecteren, en de nood aan onder steuning 
van de vrijwilliger wanneer er zware thema’s 
besproken zijn.  

We zien dat de coördinatoren heel wat voordelen 
zien in het inzetten van medewerkers en/of 
vrijwilligers als tolken in hulpverleningsgesprek-
ken, voornamelijk als een aanvullend aanbod op 
sociale tolken (wanneer geen tolk beschikbaar 
is, in crisissituaties, voor bepaalde talen, voor 
bepaalde doelgroepen,...). Tegelijkertijd leert de 
ervaring hen dat er ook valkuilen aan verbonden 
zijn, zoals rolverwarring, extra werklast voor de 
medewerker, emotionele belasting voor vrij-
willigers, risico’s van foute vertalingen,… 

Videotolken

De start van het project "Meertaligheid in de 
CAW’s" viel samen met de eerste lockdown als 
gevolg van de coronapandemie in maart 2020. 
Niemand had zich kunnen voorbereiden op een 
periode van meer dan een jaar aan lockdowns, 
afstandsmaatregelen en afwisseling van ver-
soepelingen en verstrengingen. 

De hulpverlening in de CAW’s schakelde snel over 
naar meer online en blended hulpverlening. Het 
werken met on line tools zorgde ook voor meer 
gebruik van inzet van online tolken. Binnen het 
Project Informele Tolken van CAW Antwerpen 
werden meertalige medewerkers gevraagd om 
te ondersteunen als tolk in gesprekken. Ten 
tijde van de eerste strenge lockdown was dit 
bijna altijd telefonisch, via WhatsApp of Zoom-
gesprekken. CAW Brussel schakelde infosessies 
over de CAW-hulpverlening om van fysieke 
bijeenkomsten naar online infosessies voor 
moeilijk bereikbare doelgroepen. Hier werden 
professionele sociale tolken online ingeschakeld. 

"Hulpverleners ‘springen’ als het ware 
over en weer tussen hun eigen rol en 
die als tolk. Dit kan schade berokkenen 
aan de vertrouwensband tussen 
hulpverlener en cliënt."
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Tegelijkertijd lanceerde het Agentschap Inte-
gratie en Inburgering in december 2020 een 
aanbod online sociale tolken. Tot dan was dit 
enkel beschikbaar bij Atlas in Antwerpen.  
De voorwaarde om eerste online een infosessie 
te volgen en gebruikers te registreren, heeft 
ervoor gezorgd dat dit bij vele teams nog niet 
in gebruik is. Meer communicatie vanuit het 
Agentschap over dit aanbod en ondersteuning bij 
implementatie, zou CAW-teams over de streep 
kunnen trekken.  

In de loop van het project werd duidelijk dat er 
nog enkele drempels zijn voor het inzetten van 
videotolken, zowel professioneel als niet-profes-
sioneel. In eerste instantie beschikken niet alle 

medewerkers over een computer met camera en 
microfoon. Stelselmatig wordt er meer materiaal 
aangekocht, zeker in teams die vaker online 
hulpverlening aanbieden en in de toekomst ook 
nog steeds online of blended zullen werken. Ook 
de medewerkers die regelmatig ingeschakeld 
worden als tolken, bijvoorbeeld in kader van de 
interne werking in CAW Antwerpen, beschikken 
niet altijd over goed materiaal. Hen voorzien van 
een degelijke headset zorgt dat het geluid van 
de gesproken boodschappen helderder binnen-
komt, en zij tegelijkertijd beter verstaan worden 
door de hulpverlener en cliënt. Een headset kan 
ook aangenaam zijn wanneer er via telefoon 
getolkt wordt. Wie niet over een computer of 
laptop beschikt met een camera, kan gebaat zijn 
bij een extra camera via USB-aansluiting. 

Ook voor cliënten zijn er nog drempels. Niet 
iedereen heeft een  (sterke) internetverbinding 
thuis, of het juiste materiaal om een online 
gesprek of infosessie te volgen (zoals een vol-
doende groot scherm). Een stille ruimte vinden 
om een online gesprek te voeren is zowel voor 
hulpverleners als voor cliënten niet altijd evident. 
Voor bepaalde types van gesprekken is een 
fysiek gesprek nog steeds beter, bijvoorbeeld 
wanneer het gaat over emotioneel beladen of 
inhoudelijk gecompliceerde thema’s. 

Daartegenover staat dat online hulpverlening 
voor cliënten ook voordelen kan hebben.  
Ze moeten geen opvang voor kinderen voorzien 
en geen lange en dure reis maken met het open-
baar vervoer voor een gesprek. Online hulpver-
lening kan de drempel verlagen voor sommigen 
en openen de weg om nadien verdere vragen te 
stellen via Whatsapp of andere kanalen.
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3. Samenvattend

Uit de bevraging leren we in eerste instantie 
dat ondanks de hoofdzakelijk sporadische 
inzet van sociale tolken in de deelwerkingen, 
de coördinatoren over het algemeen tevreden 
zijn over de samenwerking met sociale 
tolken(diensten).  We kunnen niet afleiden uit 
de data of er slechts sporadisch cliënten zijn die 
een sociale tolk nodig hebben, of dat er niet altijd 
een sociale tolk wordt gevraagd/beschikbaar 
is wanneer nodig. De beschikbaarheid van 
sociale tolken/bepaalde talen werd door enkelen 
wel aangehaald als een nadeel van de sociale 
tolkendiensten, maar dit was slechts een klein 
aandeel van de antwoorden. 

Vervolgens peilden we naar de inzet en 
omkadering voor meertalige medewerkers en 
vrijwilligers die ingezet worden om te tolken in 
de hulpverlening. Medewerkers worden duidelijk 
vaker gevraagd om de tolken dan vrijwilligers. 
62% van de coördinatoren heeft medewerkers 
die ingeschakeld worden in de deelwerking, ten 
opzichte van 22% die vrijwilligers inschakelt. 

Medewerkers en vrijwilligers spreken een 
veelheid van talen, en worden in verschillende 
contexten gevraagd om te tolken. Beide worden 
gevraagd te tolken bij eenvoudigere boodschap-
pen aan het onthaal, om afspraken uit te leggen, 
of algemene informatie door te geven. 

Medewerkers lijken meer gevraagd te worden 
voor moeilijkere gesprekken zoals begeleidingen, 
emotionele gesprekken, en crisissituaties of 
wanneer geen sociale tolk beschikbaar is. Het 
ad hoc inzetten van deze mensen, wordt ook 
weerspiegeld in de beperkte afspraken die 
hierover gemaakt zijn, het feit dat dit bijna nooit 
is opgenomen in de functieomschrijving en het 
gebrek aan opleiding voor de medewerkers/
vrijwilligers. 

Wanneer gevraagd naar de voordelen en moge-
lijke valkuilen, van medewerkers en/of vrijwil-
ligers in te schakelen om te tolken, dan wordt 
duidelijk dat dit samenhangt met de context van 
crisissituaties en beperkte beschikbaarheid van 
sociale tolken. Eén van de grootste voordelen 
van het inzetten van medewerkers/vrijwilligers 
als tolk is namelijk dat ze flexibel en gemakkelijk 
inzetbaar zijn. En dus kunnen inspringen wan-
neer een sociale tolk niet beschikbaar is of er niet 
voldoende tijd is om deze nog te boeken. Andere 
voordelen zijn dat ze de drempel verlagen naar 
de CAW-hulpverlening voor bepaalde doelgroep-
en, goedkoper zijn, en dat de medewerkers al 
thuis zijn in het jargon en het beroepsgeheim 
bewaren. 

Een valkuil voor medewerkers is echter dat ze 
de rol als hulpverlener en tolk niet duidelijk 
afbaken en, en dat hun werkbelasting te groot 
wordt door deze extra opdracht. Bij vrijwilligers 
worden vooral bedenkingen gemaakt naar 
kwaliteit van de tolkprestatie en geheimhouding.  
De kwaliteit van de tolkprestatie van mede-
werkers wordt niet in vraag gesteld door de 
coördinatoren die de vragen lijst invulden. 
Nochtans toont onderzoek aan dat tolken 
specifieke competenties vraagt, en dat het 
belangrijk is enkele deontologische principes in 
acht te nemen om negatieve gevolgen voor de 
cliënt te voorkomen. 
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Hulpverlening in een  
taaldiverse omgeving

In het project werd ingezet op twee pijlers om 
de hulpverlening in een taaldiverse omgeving te 
versterken. 

1. Hulpverleners versterken in communicatie 
met anderstalige of laagtaalvaardige 
cliënten.

2. Onderzoeken of en hoe meertalige hulpver-
leners en vrijwilligers geprofessionaliseerd 
kunnen worden in het tolken in gesprekken. 

We bespreken in dit onderdeel hoe deze twee 
pijlers werden uitgewerkt.

 

Hoe gaat het?

Ce mai faci?

Sunt bine!
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1. Communicatie met cliënten

Vorming "Doeltreffend communiceren 
met anderstaligen"

Om hulpverleners te versterken in de commu-
nicatie met anderstalige of laagtaalvaardige 
cliënten werd een reeks vormingen georgani-
seerd. In elke provincie werd minimaal één dag 
vorming aangeboden. Tijdens de vorming werd 
ingegaan op: 

• Wat is taalverwerving en hoe kan je een 
taalniveau van een cliënt inschatten? 

• Hoe communiceer je laagdrempelig door 
middel van duidelijke taal? 

• Welke types tolken zijn er, en hoe werk je met 
professionele tolken? 

• Welke visuele, tekstuele en technologische 
taalhulpmiddelen kan ik gebruiken in een 
hulpverleningsgesprek? 

De vorming werd gegeven door het Agentschap 
Integratie en Inburgering op maat van CAW-hulp-
verleners. De planning, communicatie en het 
boeken van zalen en catering werd opgenomen 
door de projectmedewerker van CAW Groep.  
De vormingen werden oorspronkelijk ingepland 
in de periode oktober – december 2020. Van-
wege verscherpte corona-maatregelen moesten 
alle vormingen uiteindelijk omgezet worden naar 
online vormingen. Aangezien Atlas nog geen 
online aanbod had, werden de twee vormingen 
in regio Antwerpen overgenomen door het 
regionale agentschap. 

In totaal werden er 8 vormingen georganiseerd. 
Voor Oost-Vlaanderen werd de vorming 
opgesplitst in twee halve dagen (met een week 
tussen). Gezien de groep kleiner moest zijn voor 
een online vorming dan een fysieke bijeenkomst, 
werd besloten voor deze regio de vorming twee-
maal te organiseren. Vanwege grote interesse in 
Antwerpen, werd ook daar de vorming tweemaal 
aangeboden. 

In totaal volgden er 99 CAW-medewerkers van 
de verschillende CAW’s de online vorming. Via 
interne platformen en overleggen werd de 
inhoud teruggekoppeld binnen het CAW. 

Het evaluatieformulier werd ingevuld door 39 
deelnemers. Alle respondenten gaven aan heel 
tevreden tot tevreden te zijn over de vorming 
en over de gebruikte methodieken. Maar liefst 
99% van de respondenten antwoordde dat de 
vorming relevant tot heel relevant was voor hun 
werking. 

Bij de extra opmerkingen kwamen complimenten 
voor de lesgevers en de verschillende online 
werkvormen die gebruikt werden in de vorming. 
Het gegeven van een online vorming was voor 
sommigen een minpunt dat werd gedoogd ge-
geven de omstandigheden. Van zodra terug mo-
gelijk, ging de voorkeur naar fysieke vormingen. 
Anderen vonden net dat een digitale vorming 
extra voordelen had, zoals geen verplaatsingstijd 
verliezen en kunnen deelnemen aan een online 
vorming in een andere regio omdat die datum 
beter paste in hun planning. Naar de toekomst 
toe zou een gemengd aanbod een goede optie 
zijn: een aantal vormingen fysiek, en een aantal 
vormingen digitaal. 

"Naar de toekomst toe zou een 
gemengd aanbod een goede optie zijn: 
een aantal vormingen fysiek,  
en een aantal vormingen digitaal."
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Ondersteunend materiaal  
voor hulpverleners 

Voor hulpverleners is er heel wat ondersteunend 
materiaal ter beschikking in de communicatie 
met anderstalige of laagtaalvaardige cliënten.  
Zo zijn er taaloverbruggende middelen zoals 
het inzetten van tolken ter plaatse of telefo-
nisch, maar ook beeld en tekstmateriaal zoals 
pictogrammen. In de communicatiewaaier is 
een handige oplijsting gemaakt van deze hulp-
middelen. Deze (elektronische) bundel werd dan 
ook verspreid onder de CAW-medewerkers. 

De vorming is een goede basis voor alle 
hulpverleners die anderstalige cliënten 
begeleiden. Enerzijds wordt er ingegaan 
op hoe je doeltreffend communiceert 
met anderstalige cliënten. Zo leren ze hoe 
ze het taalniveau van een cliënt kunnen 
inschatten en hun eigen taalgebruik 
hiernaar kunnen aanpassen. In het tweede 
luik van de vorming wordt dan ingegaan 
op de verschillende instrumenten die 
een hulpverlener kan inzetten en hoe je 
werkt met sociale tolken. Dit laatste is ook 
interessante informatie voor medewerkers 
die een collega of vrijwilliger vragen om 
te tolken. Veel van de richtlijnen voor het 
werken met professionele tolken kunnen 
immers ook in deze situatie toegepast 
worden. We raden aan om alle mede
werkers die regelmatig anderstalige of 
laagtaalvaardige cliënten begeleiden, 
deze vorming te volgen.  

Figuur 5: Communicatietools in dienstverlening aan anderstaligen

Het ondersteunend online materiaal 
kan je via deze link raadplegen. 
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2. Meertalige medewerkers en 
vrijwilligers inschakelen om  
te tolken

Meertalig ben je, tolken leer je

Meerdere talen kunnen spreken, is 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 concentratiever-
mogen ontwikkeld om een tolkopdracht te 
kunnen uitvoeren. 

Professionele tolken zijn opgeleid om ook de an-
dere aspecten van een tolkopdracht efficiënt en 
kwaliteitsvol uit te voeren. Zo fungeren ze meer 
als een onopvallende aanwezige die boodschap-
pen 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 waarheids-
getrouw 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 universi-
teit moet rekenen op een jaar voltijds studeren 
(bvb. Master Tolken aan de UA). Een graduaats-
opleiding 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.

Draaiboek en toolkit  
"Meertaligheid in je organisatie" 

In het draaiboek "Meertaligheid in je organisa-
tie" bespreken we wat de risico’s zijn van het 
inschakelen van niet-professionele tolken, maar 
ook de meerwaarde. Zo kan een hulpverlener die 
tolkt in een gesprek de drempel naar de hulpver-
lening verlagen voor moeilijk bereikbare cliënten 
of zorgmijders. Ook de verbinding tussen teams 
wordt versterkt wanneer medewerkers inge-
schakeld worden om bij elkaar te tolken. Echter, 
om het risico op foute vertolking, rolverwarring 
en overbelasting van de medewerker die tolkt 
te vermijden is het essentieel dat er een kader 
wordt uitgewerkt met duidelijke richtlijnen: wie 
kan tolken, hoe bepaal je het taalniveau, in welk 
type gesprekken kan je medewerkers inscha-
kelen om te tolken, hoe ondersteun je deze 
medewerkers? 

In het draaiboek vind je een antwoord op al 
deze vragen. Aanvullend bij het draaiboek is 
er een toolkit beschikbaar, waar verschillende 
voorbeelddocumenten instaan zoals een hande-
lingskader en deontologische principes. 
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Training voor medewerkers die tolken

In kader van het project onderzochten we ook 
op welke manier meertalige medewerkers die 
ingeschakeld worden om te tolken (sporadisch en 
structureel) ondersteund kunnen worden in deze 
opdracht. In eerste instantie werd door CAW 
Groep zelf een korte online vorming uitgewerkt 
met enkele valkuilen en tips voor medewerkers. 
Deze vorming werd tweemaal gegeven aan me-
dewerkers van CAW Antwerpen die zich hadden 
geëngageerd om voor collega’s te tolken in geval 
van nood, namelijk op 16 april en 21 april 2020. 

De vorming werd online gegeven en duurde 
1.5u. Er werd voornamelijk ingegaan op de 
deonto logische principes van tolken, de hieraan 
gekoppelde valkuilen in de praktijk en de basis-
principes van het tolken. Gezien de zeer beperkte 
duur van de vorming, was er geen ruimte voor 
praktijkoefeningen. In de toolkit vind je de korte 
inhoud terug van deze vorming. 

Agentschap Integratie en Inburgering was 
tegelijkertijd bezig met de uitrol van het project 
'Taalhulpen'. Binnen dit project volgen vrijwil-
ligers een training taalhulp van enkele dagen, 
en worden vervolgens ingeschakeld om te tolken 
in hulp- en dienstverleningsgesprekken.

Als testcase werd deze training aangepast voor 
CAW-medewerkers en tweemaal georganiseerd. 
Een eerste training vond plaats eind 2020. Begin 
2021 werd een tweede training georganiseerd.  
In de toolkit lees je alles over de inhoud, orga-
nisatie, kostprijs en evaluatie van deze training. 
De training werd zeer goed geëvalueerd door 
de deelnemers en als een echte meerwaarde 
beschouwd voor wanneer ze gevraagd worden 
om te tolken in een hulpverleningsgesprek.  
Om de kwaliteit van de tolkprestatie en zo ook 
de kwaliteit van de hulpverlening te garanderen, 
adviseren we dan ook dat meertalige medewer-
kers die regelmatig ingeschakeld worden om te 
tolken, steeds deze training volgen. 

Voor de deelnemers aan de training taalhulp 
van CAW Antwerpen werd ook een terugkom
moment georganiseerd. Het terugkommoment 
bestond uit twee delen. In het eerste deel 
konden de medewerkers met de lesgevers tolker-
varingen delen en moeilijkheden bespreken. In 
het tweede deel werd door de stafmedewerker 
van CAW Antwerpen en de stafmedewerker van 
CAW Groep input gevraagd voor de uitwerking 
van een beslismodel en deontologisch kader. 

Daaruit werd onder andere duidelijk dat er een 
grote vraag is naar vorming en intervisie voor de 
medewerkers die tolken, en een duidelijk werk-
ingskader / beslismodel. Ook meer technische 
instrumenten zoals een headset of werk-GSM 
worden gevraagd. De deelnemers benadrukten 
ook nog eens het belang van de vrijwilligheid 
van hun engagement, en de mogelijkheid om dit 
permanent of tijdelijk stop te zetten. 

"We adviseren dat meertalige 
medewerkers die regelmatig 
ingeschakeld worden om te tolken, 
steeds de training 'Taalhulpen' volgen."
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Vrijwilligers die tolken

In het draaiboek wordt een hoofdstuk gewijd 
aan het inzetten van vrijwilligers als tolken 
in hulpverleningsgesprekken. Op basis van 
onderzoek adviseren we dit zo weinig mogelijk 
te doen, tenzij dit goed omkaderd wordt. Dit kan 
bijvoorbeeld door het oprichten van een eigen 
pool taalhulpen in je organisatie, of een pool in je 
regio. Het Agentschap Integratie en Inburgering 
ondersteunt organisaties hierbij. 

Een andere mogelijkheid is om de meertalige 
vrijwilligers in te schakelen als ervaringsdragers 
met migratieachtergrond. De werking met 
ervaringsdragers werd ontwikkeld door CAW 
De Kempen. 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. De hulpver-
lener 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.

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

Welkom! Bienvenue ! 
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3. Conclusie 

Kwaliteitsvol tolken mits een goed 
organisatiekader

Uit de omgevingsanalyse bij de CAW’s werd 
duidelijk dat in verschillende teams meertalige 
medewerkers sporadisch gevraagd worden om 
te tolken in gesprekken. Dit gebeurt voornamelijk 
wanneer een sociale tolk niet (tijdig) beschikbaar 
is, of bij cliënten die wantrouwig staan ten op-
zichte van professionele tolken. De corona-pan-
demie en lockdowns versnelden de werking van 
online tolken en aankoop van materiaal in de 
CAW’s voor het gebruik van videotolken. In CAW 
Antwerpen werd in april 2020 een interne tolken-
pool opgezet van medewerkers die op vrijwillige 
basis tolken voor collega’s en andere teams. 

Aangezien er geen omkadering of vorming was 
voor medewerkers die tolken, werd eerst een 
korte online vorming uitgewerkt voor de mede-
werkers van CAW Antwerpen door CAW Groep. 
De vorming was echter zeer beperkt, terwijl de 
praktijk van tolken niet gemakkelijk is. Daarom 
werden twee testtrainingen georganiseerd, geba-
seerd op de training taalhulp van het Agentschap 
integratie en Inburgering. Deze training werd 
zeer goed geëvalueerd. We organiseerden tevens 
een terugkommoment voor de medewerkers 
van CAW Antwerpen, waarbij er enerzijds ruimte 
was voor intervisie, en anderzijds input gevraagd 
werd op het uitwerken van een intern werkings-
kader. 

Literatuurstudie, informatie opgedaan tijdens de 
training taalhulp en terugkommoment en input 
vanuit een divers samengestelde klankbord-
groep leidde tot een draaiboek en toolkit.
  
Gedurende het project werd duidelijk dat een 
one size fits all werkingskader niet van toepas-
sing is. De CAW’s zijn te verschillend in samen-
stelling, visie, organisatiestructuur. Daarom werd 
een draaiboek ontwikkeld dat voor de CAW’s, 
maar evengoed voor andere organisaties, be-
schrijft welke valkuilen er bestaan en hoe je hier 
als organisatie mee aan de slag kan gaan. Je vindt 
een antwoord op vragen als: wie kan tolken,  
hoe bepaal je het taalniveau, in welk type 
gesprekken kan je medewerkers inschakelen om 
te tolken, hoe ondersteun je deze medewerkers?  
De toolkit geeft een aantal uitgewerkte voor-
beelden mee, bijvoorbeeld van een handelings-
kader. We hopen dat het vele organisaties mag 
inspireren om het potentieel van meertalige 
medewerkers en vrijwilligers op een kwalitatieve 
manier in te zetten. 

Enkel als aanvullend aanbod op 
professionele tolken

Professionele (sociale) tolken blijven essen-
tieel voor een kwalitatieve en toegankelijke 
hulpverlening. Het is mogelijk om meertalige 
medewerkers korte opleidingen te geven 
en in te schakelen om te tolken in bepaalde 
gesprekken. Zij kunnen echter maar een 
beperkte aanvulling zijn op sociale tolken, 
en zeker geen vervanging. Voor de meeste 
gesprekken geniet nog steeds een professionele 
tolk de voorkeur. Fouten in de vertolking kunnen 
immers grote gevolgen hebben voor de cliënt en 
het hulpver leningstraject. Enkel in crisissituaties, 
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wanneer een sociale tolk niet beschikbaar is, of 
voor eenvoudige en korte gesprekken zou een 
medewerker die een opleiding taalhulp heeft 
genoten structureel ingezet kunnen worden. 
Vanuit de CAW-sector pleiten we er dan ook voor 
dat de werking met sociaal tolken en vertalers 
voldoende gesubsidieerd blijft. Deze middelen 
werken preventief. Want een kwaliteitsvolle hulp-
verlening, met ondersteuning van sociale tolken, 
voorkomt grotere maatschappelijke kosten. 

Nood aan omkadering voor  
medewerkers en vrijwilligers

Om medewerkers en vrijwilligers te laten tolken 
is een goede omkadering en ondersteuning 
essentieel. Dit bespreken we uitgebreid in het 
draaiboek. Momenteel is er enkel vanuit de 
dienst Certificering (Agentschap Integratie en 
Inburgering) een aanbod, nl. de training taalhulp. 
Deze training is echter niet goedkoop. Een 
tegemoetkoming in de prijs voor organisaties 
kan de drempel om hun medewerkers te trainen 
verlagen. Een laagdrempelig, korter en gratis 
aanbod bijvoorbeeld onder de vorm van een 
online webinar kan een basisopleiding zijn voor 
medewerkers die enkel sporadisch tolken. Het 
agentschap heeft hiervoor de expertise in huis. 
We hopen dat het hen lukt een dergelijk aanbod 
uit te werken. 

Bij medewerkers die regelmatig tolken is er 
ook een grote vraag naar intervisiemomenten. 
Bijeenkomsten waarbij ze uitdagingen vanuit 
de praktijk kunnen bespreken met collega’s, 
ondersteund door een expert. Momenteel is er 
helaas geen aanbod van experten die intervisies 
geven. Deze vraag mag echter niet uit het oog 
verloren worden. 

Ingebed in een taalbeleid

Tenslotte herhalen we nog eens dat meertalige 
medewerkers en vrijwilligers inschakelen als tolk 
steeds goed omkaderd moet zijn. Idealiter past 
dit binnen het breder taalbeleid van de orga-
nisatie. Meertaligheid, zowel bij mede werkers 
als bij cliënten, is steeds meer aan de orde. Een 
taalbeleid geeft een organisatie houvast en 
richting. In het draaiboek verwijzen we meer-
maals naar de noodzaak van een taalbeleid en de 
mogelijkheden voor ondersteuning. 

Als onderdeel van een taalbeleid kan ook ingezet 
worden op het versterken van de hulpverleners 
in communicatie met anderstalige cliënten. 
De vorming “Doeltreffend communiceren met 
anderstaligen” zou eigenlijk elke medewerker 
moeten volgen.

Bezoek de webpagina  
caw.be/taalbeleid en vind alle 
informatie terug, zoals het draaiboek 
en de toolkit!  
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Begrippenafbakening

In dit onderdeel bakenen we kort enkele 
begrippen af. 

SOCIALE TOLK 

De sociaal tolk: 

• Heeft als missie om mondelinge boodschap-
pen volledig en waarheidsgetrouw van de 
ene taal naar de andere taal om te zetten en 
dat in de context van sociale en openbare 
hulp- en dienstverlening. 

• Wordt ingezet wanneer men wegens taalpro-
blemen niet met elkaar kan communiceren.

• Voegt geen informatie toe, laat geen 
informatie weg of wijzigt geen informatie en 
streeft ernaar de communicatie tussen de 
gesprekspartners zo rechtstreeks mogelijk te 
laten verlopen.

• Is in verschillende sectoren actief. 
• Het sociaal tolken wordt gedaan door tolken 

die opgenomen zijn in het Vlaams register 
voor sociaal tolken.

INTERCULTUREEL BEMIDDELA AR 

Een intercultureel bemiddelaar is een brugfiguur: 
iemand die een brug probeert te slaan tussen 
hulpverlener en hulpvrager. De interculturele 
bemiddelaar wordt ingezet voor een geheel van 
activiteiten die tot doel hebben de gevolgen van 
de taalbarrière, sociaal-culturele verschillen en 
spanningen tussen etnische groepen onderling 
(inclusief de autochtone meerderheid) voor de 
hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. 

De uiteindelijke doelstelling van intercultureel 
bemiddelen is het creëren van een zorgaanbod 
dat qua toegankelijkheid en kwaliteit (outcome, 
cliëntentevredenheid, respect voor de rechten 

van de cliënt, enz.) voor allochtone en autoch-
tone patiënten evenwaardig is. 

Intercultureel bemiddelaars nemen bijgevolg 
een tolkfunctie op zich, maar hebben daarbij ook 
een bemiddelingsfunctie. Om die doelstelling 
te bereiken voeren intercultureel bemiddelaars 
in de welzijns- en gezondheidszorg de volgende 
taken uit:

• Tolken 
• De interculturele bemiddelaar (ICB) vervult 

een brugfunctie die erop gericht is de 
toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te 
vergroten. 

• Het duiden van sociaal-culturele verschillen 
en hun impact op de hulpverlening

• Het aanbieden van hulp en ondersteuning 
aan de anderstalige cliënt

• Het signaleren van knelpunten bij de hulpver-
lening aan individuele of groepen cliënten

• Overleg plegen met zorgverstrekkers om 
vastgestelde problemen op te lossen

• Ondersteuning bieden bij het oplossen van 
conflicten

• Voorlichting aan de cliënten geven
• Racisme of discriminatie melden wanneer ze 

daarmee geconfronteerd worden.6

TELEFOONTOLK 

Telefoontolken zijn sociale tolken die niet 
ter plaatse komen, maar via telefoon hun 
tolkopdracht uitvoeren. Sociale tolken zijn ook 
beschikbaar als telefoontolken. Bij voorkeur 
duurt een tolkopdracht via telefoon niet langer 
dan een kwartier.

Daarom zijn zij vooral geschikt om in te zetten 
bij korte, praktische gesprekken die niet al 

6   https://www.sociaalvertaalbureau.be/wp-content/uploads/2018/06/verschil-tolk-bemiddelaar-cambria-calibri.docx.pdf

26

RAPPORT 
MEERTALIGHEID

CAW GROEP

https://www.sociaalvertaalbureau.be/wp-content/uploads/2018/06/verschil-tolk-bemiddelaar-cambria-calibri.docx.pdf


7   https://www.sociaalvertaalbureau.be/kandidaten/sociaal-vertaler/

8   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_gent/files/Info-vertalers_NL.pdf

9   https://justitie.belgium.be/sites/default/files/kwaliteitshandboek_vertalers_tolken.pdf

10   https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten/nationaal_register

11   https://www.vlaanderen.be/een-document-laten-vertalen-met-rechtskracht

te emotioneel beladen zijn en waarbij geen 
documenten te pas komen. Je kan ook met een 
telefoontolk werken in een noodsituatie. 

VIDEOTOLK 

Een videotolk voert zijn tolkopdracht niet ter 
plaatse uit, maar via een videocall. Er is dus niet 
alleen geluid (zoals bij telefoontolk), maar ook 
beeld. 

Een videotolk is ideaal voor korte, informatieve 
gesprekken, bv. voor een gesprek van een half 
uur. De voordelen van dit type tolk zijn dat jouw 
organisatie verplaatsingskosten bespaart en 
het aanbod van talen ruimer is. Qua logistiek is 
het van belang dat je over een rustige plek met 
goede internetverbinding beschikt. Een belang-
rijk voordeel is dat in situaties zoals met covid-19, 
communicatie met anderstalige cliënten mogelijk 
blijft. (https://www.atlas-antwerpen.be/nl/soci-
aal-tolken-en-vertalen/sociaal-tolken).

Sociale tolken en tolken Vlaamse Gebarentaal 
(VGT) zijn beschikbaar als videotolk. De aanvraag 
voor een videoltolk VGT kan ingediend worden 
via het CAB. De referentieCAW’s doven maken 
hier al gebruik van. 

SOCIA AL VERTALER 

Een sociaal vertaler is opgeleid om schriftelijke 
documenten te vertalen. Gelijkaardig aan een 
sociale tolk, moet een sociaal vertaler zich 
houden aan een strikte deontologisch kader. 
Een sociaal vertaler zet een geschreven bood-
schap volledig en waarheidsgetrouw om van 
brontaal naar doeltaal. Het kan bijvoorbeeld 
gaan over de vertaling van: huishoudelijk 
reglementen van opvangcentra, infobrochures, 
brieven, enquêtes,…7

BEËDIGD VERTALER EN TOLK

De wet van 3 mei 2003 tot wijziging van het Wet-
boek van strafvordering en de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
wat betreft de vertalingen van de mondelinge 
verklaringen, stellen duidelijk dat in strafzaken 
alle partijen die de taal van de rechtspleging 
niet machtig zijn, worden bijgestaan door een 
beëdigd tolk en dit in elke fase van de procedure. 
Het statuut van de beëdigde tolken en vertalers 
is lange tijd onduidelijk geweest. Sinds 29 
december 2019 mag enkel wie de eed heeft 
afgelegd in handen van de eerste voorzitter van 
het hof van beroep de titel voeren van beëdigd 
vertaler of tolk.8 

Beëdigde tolken en vertalers moeten voldoen 
aan kwaliteitsvereisten en een deontologische 
code volgen.9 Bovendien is er een nationaal 
register aangelegd. Wie niet is opgenomen in 
dit register kan niet (langer) werken als beëdigd 
vertaler en/of tolk. Het nationaal register, dat 
publiek toegankelijk zou zijn, is momenteel nog 
enkel toegankelijk binnen justitie zelf.10

Een beëdigde tolk werkt voor overheidsinstan-
ties, zowel voor justitie, als voor de politie- en 
vreemdelingendiensten. Zij moeten de juridische 
terminologie beheersen, en een goede kennis 
hebben van de juridische systemen. 

Een beëdigde vertaler mag enkel vertalen naar 
talen waarvoor hij/zij bij de rechtbank is inge-
schreven. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde 
officiële documenten te vertalen en te voorzien 
van een persoonlijke stempel, handtekening en 
beëdigingsverklaring.11 
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Voorbeelden van documenten die beëdigd 
vertalers vertalen, zijn: Apostilles, Notariële 
akten, Processtukken, Medische rapporten, 
Diploma’s, Paspoorten, Huwelijksakten, Adoptie-
papieren, Statuten, Alimentatiedocumenten. Er 
is geen exhaustieve lijst beschikbaar van welke 
documenten moeten vertaald worden door een 
beëdigd vertaler. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als je een offi-
cieel document in het buitenland wilt gebruiken, 
is legalisatie nodig. In dat geval zet een rechtbank 
van Eerste Aanleg een stempel op de beëdigde 
vertaling om deze wettig te verklaren. Deze stem-
pel bevestigt de oorsprong en echtheid van het 
document door de handtekening van de vertaler 
met de handtekening in het vertalersregister te 
vergelijken. De stempel maakt de gelegaliseerde 
vertaling officieel, waardoor een andere overheid 
dan de overheid die de documenten uitreikte, 
de documenten moet erkennen en ze geldig 
gebruikt kunnen worden.

TOLK VLA AMSE GEBARENTA AL

Een officiële tolk Vlaamse Gebarentaal (VGT) 
heeft een opleiding gevolgd en is erkend 
door het VAPH. Bovendien volgen deze tolken 
de “Algemene Beroepscode tolken Vlaamse 
Gebarentaal”, die sinds 2013 van kracht is in de 
domeinen Welzijn, Werk en Onderwijs.12

Een tolk VGT tolkt doorgaans van gebarentaal 
naar gesproken taal en omgekeerd. Dit stelt hen 
voor een bijkomende uitdaging. In tegenstelling 
tot andere tolken die van gesproken taal 
(auditief-verbaal) naar gesproken taal tolken, 
zal een tolk VGT van een gesproken taal naar 
een visueel-gebarende taal moeten tolken, en 
omgekeerd. Aangezien gebarentaal anders 
opgebouwd en gestructureerd is, is dit een 
uitdagende opgave. 

Een tolk VGT wordt daarom doorgaans voor een 
beperkte tijd ingezet, ongeveer 15 à 20 minuten. 

Voor langere tolkopdrachten worden twee tolken 
ingezet, zodat zij elkaar kunnen afwisselen. 

INFORMELE TOLK

Een informele tolk wordt ook wel een ‘onge-
trainde tolk’ genoemd. Het is iemand die niet 
geschoold is als tolk, maar toch wordt ingezet om 
te tolken. Vaak verwijst deze term naar fami-
lieleden of vrienden van een patiënt/cliënt die 
meekomen bij gebrek aan een officiële tolk. 

Soms wordt met deze term ook verwezen 
naar meertalige medewerkers of vrijwilligers 
van een organisatie die sporadisch tolken in 
hulp-en dienstverleningsgesprekken binnen de 
eigen organisatie. Bij aanvang van het project 
"Meertaligheid in de CAW’s" maakten we gebruik 
van deze term om te verwijzen naar meertalige 
medewerkers en vrijwilligers. Door de term ‘tolk’ 
te hanteren, kan je echter hoge verwachtingen 
op de meertalige medewerkers/vrijwilligers 
leggen. We adviseren daarom om, zeker voor me-
dewerkers/vrijwilligers die een korte opleiding 
hebben gevolgd, een andere term te gebruiken 
zoals ‘taalkracht’. 

GELEGENHEIDSTOLK 

Een gelegenheidstolk is een andere naam 
voor een informele of ongetrainde tolk. De 
naam verwijst naar een situatie waarbij zich de 
gelegenheid voordoet dat iemand fungeert als 
tussenpersoon om te tolken. Deze persoon heeft 
geen opleiding gevolgd om op een professionele 
manier gesprekken te tolken of teksten te verta-
len. Met een gelegenheidstolk is er geen garantie 
op privacy en ook niet op de juiste en volledige 
vertaling. Gelegenheidstolken zijn bijvoorbeeld: 
familieleden, kennissen, buren , iemand van de 
wachtkamer.

12   http://www.cabvlaanderen.be/doc/Beroepscode%20tolken%20VGT%20vernieuwd%20sept%202013.pdf 
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13   https://demos.be/sites/default/files/competentiestoeleider_def.pdf

TA ALHULP

De term ‘taalhulpen’ verwijst naar kort opgeleide 
en vrijwillige communicatieondersteuners in de 
dienstverlening die (nog) geen sociaal tolk zijn. 
De term werd geïntroduceerd in een project 
van het Agentschap Integratie en Inburgering 
in samenwerking met de stad Mechelen en 
de stad Kortrijk. In het Vlaams regeerakkoord 
2019-2024* wordt vooropgesteld dat het project 
taalhulpen verder uitgerold zal worden. 

TOELEIDER

Toeleiders werken in opdracht van een erkende 
voorziening of instantie. Ze hebben de opdracht 
om een brug te leggen tussen mensen met 
een migratieachtergrond en voorzieningen. 
Toeleiders zorgen er voor dat mensen met een 
migratieachtergrond toegang hebben tot de 
dienstverlening waar ze recht op hebben. Ze 
werken onder meer voor het onderwijs, gezond-
heidszorg, welzijn, tewerkstelling, vrije tijd, sport, 
cultuur, huisvesting, juridische diensten.13 

CONFERENTIETOLK

Een conferentietolk zet bij officiële gelegenheden 
en vergaderingen o.a. toespraken om van de ene 
naar de andere taal. Een goed voorbeeld daarvan 
is de tolken- en vertaaldienst van de EU. Voor de 
24 officiële EUtalen zijn er meer dan 600 vaste 
en 400 freelance tolken.

De opleiding conferentietolk is meestal een 
postgraduaat. De opleiding omvat verschillende 
modules, waarin studenten met tolkapparatuur 
leren werken en de praktijk, deontologie en 
tolkpraktijk van conferentietolk leren.  
In de module tolkpraktijk leren de studenten in 
verschillende vakken om consecutief en simul-
taan te tolken van een vreemde taal naar het 
Nederlands (en eventueel omgekeerd).
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