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Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service 

d’Interprétariat Social de l’asbl Bruxelles Accueil konden hun dienstverlening 

van sociaal tolken en vertalen in 2017 maar waarmaken dankzij de 

medewerking van heel wat geëngageerde sociaal tolken en vertalers, de 

medewerking van verschillende subsidieverstrekkers, van een flexibel team, 

van vele gebruikers, partners en ondersteuners...  

Dank aan allen voor het verzette werk in 2017. 

 

 

Vlaamse Gemeenschapscommissie – Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele 

Minderheden – Bianca Debaets 

 

                                                   

                                       

C.O.C.O.F – Cohésion Sociale 2016-2020 

                      Vlaamse Social-Profitfondsen vzw 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie  SOCIALE MARIBEL 
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George Strasser  
Ex-voorzitter BO/BA 

  

 

Prachtig werk  
en niet kapot te krijgen! 
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Lijst met afkortingen 

 

BaPa    Bureau des Primo-arrivants de la Ville de Bruxelles 

BO/BA   Brussel Onthaal vzw – Bruxelles Accueil asbl 

CAW    Centrum Algemeen Welzijn 

CGGZ    Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

CLB    Centrum Leerlingenbegeleiding 

COCOF   Commission Communautaire Française 

DAC    Derde Arbeidscircuit (tewerkstellingsprogramma) 

GECO   Gesubsidiëerde contractuele (tewerkstellingsprogramma) 

KHB    Kwaliteitshandboek 

NOH    Neder-Over-Heembeek 

PWA    Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap 

U-Mons   Université de Mons 

VDAB    Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

VGC    Vlaamse Gemeenschapscommissie  

VIA    Bureau des Primo-arrivants Molenbeek-Schaerbeek 

VTE    Voltijds Equivalente 
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Mijn taal 

Raakt jouw taal aan. 

Jouw taal zoent mijn taal. 

Hoor het zoet kabaal van 

Al die woorden, zinnen, zoenen. 

Da’s pas een warm accueil/onthaal. 

 

Geert van Istendael,  

Schrijver en dichter  
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TER INLEIDING 

Brussel is een boeiende stad, een labyrint van bestuursniveaus, een kluwen van 

organisaties, een Babels biotoop voor oude en nieuwe mensen, een patchwork van talen.  

Onderaan die georganiseerde wanorde werkt de sociaal tolk- en vertaaldienst Brussel 

Onthaal/ Bruxelles Accueil. Voor de kleine burger en vooral voor de nieuwkomer. Zonder 

poeha, in de zachte berm van de stad, ver van macht en media, in de schaduw van de 

hulpverlening. 

Wij tolken en vertalen. Met duizend vrijwilligers, de meesten ervaringsdeskundigen want 

gisteren waren ze zelf nog nieuwkomer. Vrijwilliger in hun werk maar full prof in empathie 

en emotionele precisie om te tolken. Een flexibel leger dat voor elke taal op elk moment 

taalchaos kan omzetten naar een simpele oplossing. ‘Abracadabra’ wordt ‘Aha’. Die tolken 

(en ook de bestuurders) verdienen er weinig mee, tenzij de ‘empowerment’ om morgen 

helemaal mee te draaien in dat bruisende Brussel. In 2017 vierde BO/BA zijn twintigste 

verjaardag en bij die gelegenheid werden onze vertalers en tolken even in de spots gezet. 

Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil een oudmodische organisatie, die zich niet laat afleiden 

door de institutionele verkaveling van ons land. Een vis in het water van de 

veelstemmigheid.  

Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil maakt van taal nooit een probleem, altijd een oplossing. 

Maatwerk voor praatwerk! 

Bob Pleysier, 

Voorzitter Raad van bestuur 
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1/  20 jaar Brussel Onthaal vzw – Bruxelles Accueil asbl: 

 een overzicht. 

 

 

Een stille start… 

 

In 1985 doen enkele vrijwilligers de eerste tolk- en 

vertaalactiviteiten binnen de tweetalige vzw 

Brussel Onthaal – Open Deur/Bruxelles Accueil – 

Porte Ouverte asbl in de Taborastraat 6 in hartje 

Brussel. De toevloed van asielzoekers, toen 

vooral uit Iran, en de start van het Klein Kasteeltje 

als eerste opvangcentrum zijn de gangmakers. 

Resoluut wordt de keuze gemaakt om met 

vrijwilligers te werken: ex-coöperanten, mensen 

uit de buitenlandse gemeenschappen in Brussel, 

etc ten behoeve van anderstaligen die geen 

Nederlands of Frans machtig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuw project... 

 

Op 1 oktober 1997 worden de vzw’s Brussel Onthaal en 

Bruxelles Accueil geactiveerd in de Zuidstraat 69 om het 

nieuwe project “sociaal vertaalbureau- service 

d’interprétariat social’ uit te bouwen. In 1999 krijgt 

Brussel Onthaal vzw een eerste subsidie. In de eerste 

jaren staat de werking vooral ten dienste van 

anderstalige personen. Door de professionalisering van 

de hulpverlening en de evolutie binnen de startende sector sociaal tolken en vertalen wordt 

ook Brussel Onthaal/ Bruxelles Accueil een tweedelijnsdienst, als een instrument voor de 

diensten in de hulpverlening voor anderstaligen.  
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En een verhuis... 

 

In april 2000 krijgen de vzw’s meer 

ruimte op de St Jorissite in de 

Cellebroersstraat 16. De 

professionalisering van het sociaal 

tolken en vertalen zet zich verder via een 

visietekst, 

samenwerkingsovereenkomsten met de 

tolken/vertalers, vorming op maat, een 

deontologische code en dit in 

afstemming met de andere sociaal tolk- 

en vertaaldiensten. Als Brusselse sociaal 

tolk- en vertaaldiensten blijven Brussel 

Onthaal/Bruxelles Accueil aanvullend werken in heel België met een ruim netwerk 

tolken/vertalers, hoofdzakelijk vrijwilligers, voor ongeveer 130 talen. De gecertificeerde  

tolken/vertalers doen hun intrede in de werking, maar meertalig Brussel blijft moeilijk voor 

hen. In 2015 integreert Vlaanderen de  sociaal tolk- en vertaaldiensten in het nieuwe 

Agentschap Integratie en Inburgering. Brussel Onthaal past niet in dat geheel wegens 

tweetalig, Brussels en vrijwilligerswerk. Dus gaan we zelfstandig verder, een moeilijk 

moment maar het geeft ook een nieuw elan aan de werking. 

 

 

En koppig verder... 

 

 In november 2015 vinden we onze huidige    locatie op de Sainctelettesquare 12, midden 

in een wijk in volle expansie. De uitdaging is groot    

wegens de massieve toevloed van asielzoekers uit 

Syrië, Irak, Somalië, Afghanistan, Eritrea... Gerichte 

rekrutering en vorming maken ons sterk om in te gaan 

op de vele tolkaanvragen, vaak ook in nieuwe talen. 

Verdere professionalisering blijft de ambitie: we 

ontwerpen een beleidsplan 2015-2018 met een 

dynamisch vrijwilligersbeleid, maar ook een strategie 

om de kwaliteit en de communicatie te verbeteren. Het 

evenwicht tussen groei (van enkele honderden naar 

vele duizenden prestaties per jaar) en middelen  

(subsidies, eigen inkomsten, personeel) blijft een 

moeilijke oefening, maar in die twintig jaar heeft niets 

ons kunnen ontmoedigen. 
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En dan de 20-jarige viering op 5-10-2017 in het Belgisch stripmuseum, een leuke 

brochure, een filmpje en blije gezichten… 
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En ook nog enkele cijfers over de 20 jaar heen… 

 

 

 In 20 jaar verwerkten Brussel Onthaal en Bruxelles Accueil samen 161.167 sociaal 

tolk- en vertaalaanvragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In 20 jaar werden er 133.661 sociaal tolk- en vertaalprestaties uitgevoerd! 

 

 

Tolk- en vertaalprestaties 

 

 

 

 

 

1997      2016: 78 verschillende talen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolk- en vertaalaanvragen 

Eerstelijnspermanentie  2.469 

Tolken ter plaatse   60.818 

Telefoontolken   73.088 

Schriftelijk vertalen   16.627 

Niet gespecifieerd   8.165 

 

821 

17.601 

Tolk- en vertaalprestaties 

Eerstelijnspermanentie  2.389 
Tolken ter plaatse   48.029 
Telefoontolken   68.461 
Schriftelijk vertalen   13.215 
Niet gespecifieerd   1.567 
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Pascal Smet, Brussels Minister 

 

 

 

 

 

 

 
Theo Francken  

Staatssecretaris asiel en migratie 

 

 

 

 

 
 
Seppe Brantegem  
Dienst Voogdij 
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2/  WAT IS “SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN” ? 

Het blijft nuttig om het sociaal tolken en vertalen te blijven duiden in zijn specificiteit. 

° Definitie: 

Een gemeenschappelijke definitie, gedragen door alle Nederlandstalige en Franstalige initiatieven 

‘sociaal tolken en vertalen’, werd geformuleerd in 2004 door het toenmalige Federaal Overleg sociaal 

tolken en vertalen: 

“Onder sociaal tolk- en vertaalhulp wordt verstaan het volledig omzetten van mondelinge of 

schriftelijke boodschappen van bron- naar doeltaal op neutrale en getrouwe wijze in een 

sociale context, in het bijzonder de welzijns- en gezondheidssector, onderwijs, tewerkstelling 

en sociale huisvesting, opvang, onthaal en begeleiding van asielzoekers en openbare 

dienstverlening van de overheden in het kader van hun maatschappelijke opdrachten naar 

de inwoners toe” 

De Nederlandstalige sociaal tolk- en vertaaldiensten hanteren actueel de volgende definitie: 

“Sociaal tolken en vertalen is mondelinge en schriftelijke boodschappen getrouw en volledig 

overbrengen in een sociale context: de welzijns- en gezondheidssector, openbare 

dienstverlening, onderwijs, werkgelegenheid, inburgering, opvang asielzoekers, …”  

zie www.sociaaltolkenenvertalen.be of http://www.integratie-inburgering.be 

 

 ° Wat is een sociaal tolk- en vertaaldienst? 

Een sociaal tolk- en vertaaldienst is de beheerder van een proces dat tot doel heeft: 

- Het overbrengen van mondelinge of schriftelijke boodschappen van een bron- naar een 

doeltaal op volledige, getrouwe en neutrale wijze 

- En dit in opdracht van een voorziening (gebruiker), om het voor de sociale en openbare 

dienst- en hulpverlening mogelijk te maken om hun reguliere werking open te stellen voor 

iedereen. 

 

Het beheren van dit proces behelst vier deelaspecten: 

- De verstrekking van kwalitatieve sociaal tolk- en vertaalhulp 

- De matching-functie 

- De afname van tolk- en vertaalhulp 

- De kwaliteitswerking met de afnemer van tolk- en vertaalhulp 

 

 

http://www.sociaaltolkenenvertalen.be/
http://www.integratie-inburgering.be/
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° Voor welke sectoren werken de sociaal tolk- en vertaaldiensten? 

De sociaal tolk- en vertaaldiensten werken voor 12 omschreven sectoren, nl. 

1) Openbare dienstverlening   (OCMW, stedelijke diensten, …) 

2) Gezondheid     (Ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra,…) 

3) Geestelijke gezondheidszorg   (CGGZ, psychiatrisch ziekenhuizen,…) 

4) Gezin en maatschappelijk welzijn  (CAW, Kind en Gezin, Integrale jeugdhulp) 

5) Tewerkstelling    (VDAB, werkwinkel, …) 

6) Sociale huisvesting   (Sociaal verhuurkantoor, …) 

7) Onderwijs     (Scholen, CLB, …) 

8) Onthaal/integratie/inburgering  (Onthaalbureaus, integratie diensten, …) 

9) Opvang asielzoekers   (Fedasil, Rode Kruis, Ngo’s, …) 

10)  Juridische sector    (Strafinstelling, advocaten, …) 

11)  Preventie en veiligheid    (Politie, …) 

12)  Sociaal-culturele sector   (Zelforganisatie, vzw’s, …) 

 

 

° Wat is het aanbod van een sociaal tolk- en vertaaldienst? 

De sociaal tolk- en vertaaldiensten hebben een aanbod van telefoontolken, webcamtolken, tolken 

ter plaatse en schriftelijk vertalen. Afhankelijk van hun regio en onderlinge akkoorden bieden zij een 

deel van dit aanbod aan. 

Telefoontolken en webcamtolken versus tolken ter plaatse: 

- Het telefoontolken is zeer geschikt voor korte/ongeplande gesprekken die emotioneel niet al 

te beladen zijn en waar geen (geschreven) documenten aan te pas komen. Het tolken 

verloopt via de telefoon. Maar het ontbreken van de non-verbale communicatie kan het vlotte 

verloop van het gesprek bemoeilijken: de tolk heeft immers geen visueel contact met de 

sprekers. Een pluspunt echter is dat telefoontolken heel snel georganiseerd kan worden en 

een stuk anoniemer is. 

 

- Het webcamtolken is tevens geschikt voor korte of middellange gesprekken, waarbij een 

bepaalde afstand voor de tolk wenselijk is (bv voor veiligheid of gevoel van welbevinden bij 

de cliënt). Het tolken verloopt via een pc of tablet met webcam. Het voordeel is dat ook de 

non-verbale communicatie zichtbaar is. 

 

- Het tolken ter plaatse wordt aanbevolen wanneer langere of heel emotionele gesprekken 

getolkt moeten worden. Deze vorm van tolken geniet ook de voorkeur wanneer non-verbale 

communicatie erg belangrijk is, wanneer er documenten gebruikt worden en wanneer er voor 

meer dan twee personen gelijktijdig getolkt wordt. 
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Sociaal tolken versus interculturele bemiddeling: 

Sociaal tolken en interculturele bemiddeling zijn twee verschillende, maar elkaar aanvullende, 

instrumenten in het overbruggen van taalproblemen tussen de hulpverlener en de anderstalige 

gesprekspartner. 

Voor de hulpverlener is het belangrijk dat hij/zij het verschil in de instrumenten kent en weet welk 

instrument het best wordt ingezet in kader van zijn/haar hulpverlening. Het inzetten van het juiste 

instrument in de hulpverlening naar de anderstalige gesprekspartner maakt deel uit van het 

taalbeleid van de organisatie. 

De sociaal tolk  

 

Heeft als missie om mondelinge boodschappen volledig en getrouw van de ene taal naar de andere 

taal om te zetten en dat in de context van sociale en openbare hulp- en dienstverlening. De sociaal 

tolk wordt ingezet wanneer men wegens taalproblemen niet met elkaar kan communiceren. De 

sociaal tolk 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. De 

sociaal tolk is in verschillende sectoren actief. 

 

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, patiëntentevredenheid, respect voor de rechten van de 

patiënt, enz.) voor allochtone en autochtone patiënten evenwaardig is. Om die doelstelling te 

bereiken voeren intercultureel bemiddelaars in de welzijns- en gezondheidszorg de volgende taken 

uit: 

 

- Tolken 

- 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 hulpverlening 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. 
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         Mieke Vogels  

Politica 

 

Anne Dussart  
Hoofd Departement Asiel & Migratie, Caritas 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Luxen 
Directeur-generaal Fedasil

  

Duizendkeer dank aan  
alle vrijwilligers die de voorbije 20 jaar  

nieuwkomers hebben verwelkomd. 
Iemandonthalen start met hem  

de weg te wijzen in zijn eigen taal. 
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3/ WERKING  2017 

 

De visie en missie van BO/BA werden bepaald in het beleidsplan 2015-2018. 

Bijlage 1 geeft het actieplan 2017. 

 

3.1. Missie en visie van BO/BA 

Missie 

De missie van BO/BA (Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil) is tweevoudig: 

De belangrijkste doelstelling is het vergemakkelijken van communicatie tussen anderstaligen en de 

Belgische samenleving en zo bestaande dienstverlening toegankelijk maken voor anderstaligen. Dat 

gebeurt door het leveren van sociaal vertaal- en tolkwerk. 

Het gunstige neveneffect van dit werk is dat in dit proces o.a. nieuwkomers als vrijwillig vertaler/tolk 

instappen en zo een opstap maken naar participatie in de Belgische samenleving en het 

professionele leven. Dat proces faciliteren is onze tweede doelstelling. 

Visie 

 

De visie van BO/BA rust op drie uitgangspunten: 

Vrijwilligerswerk: Vertalen en tolken via vrijwilligers is de kernactiviteit van BO/BA. 

Behoeftedekkend: Voor BO/BA is klantvriendelijkheid erg belangrijk en daarom is er de ambitie om 

een maximaal en flexibel aanbod sociaal tolken en vertalen te organiseren dat tegemoet komt aan 

de behoeften in het werkveld. Professioneel vertalen en tolken mag dan al de ultieme doelstelling 

zijn, zolang de sociaal tolk- en vertaaldiensten of het commerciële circuit niet alle vragen kunnen 

beantwoorden, blijft BO/BA graag via zijn vrijwilligersnetwerk de leemtes invullen.  

Brussel en dus meertalig: BO/BA wil in het taalchaotische Brussel werken aan het faciliteren van 

communicatie. De doeltaal moet een oplossing brengen, niet een bijkomend probleem. Als 

Brusselse organisatie vermijdt BO/BA de dwingende keuze voor één taalregime zoals het 

institutionele België dat oplegt. 
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3.2.  Het Bestuur van BO/BA 

De bestuursleden van de beide raden van bestuur van Brussel Onthaal vzw en Bruxelles 

Accueil asbl zijn dezelfde personen. Dit maakt een geïntegreerd beleid met beide 

organisaties mogelijk. In 2017 zijn deze raden samengesteld uit de volgende bestuursleden: 

Bob Pleysier    Voorzittermalig 

Claude Castiau   Deken Brussel Centrum 

Anne Dussart   Caritas International 

Thibaut Cardon   Vrijwilliger, vertaler 

Svetlana Vogeleer-Aloushkova Docente Marie Haps op rust 

Sarah De Hovre   Directeur Pag-asa 

Chantal Vermeersch  Gecertificeerd tolk/vertaler 

 

De raden van bestuur werden technisch ondersteund door Marianne Scheppers, 

coördinator BO/Ba en  Wouter Nielandt, extern boekhouder/ revisor. 

 

De Raad van Bestuur vergaderde op 13/03, 08/05, 18/09 en 11/12/2017. De Algemene 

Vergadering kwam samen op 08/05/2017. Thema’s als het actieplan 2017, evolutie in de 

aanvragen en prestaties, tarifering en inkomsten, subsidie- en personeelsbeleid, 

jaarrekeningen en begroting kwamen aan bod. 

 

3.3 . Het team van BO/BA 

Het team bestond in 2017 uit een coördinator (Marianne), een adjunct-kwaliteitsmedewerker 

(Vanessa), een kwaliteitsmedewerker (Sofie), matchers voor het telefoontolken (Shpend, 

Ruben, Hassan), matchers tolken ter plaatse (Lusya, Hassan, Sajia, Abdellah, Serge), 

matchers schriftelijk vertalen (Sajia, Ruben), een boekhouder (Serge) en een 

administratieve medewerker (Carmela). Zie in bijlage 2 voor het organigram 2017 BO/BA. 

De vrijwilligster Linde sprong wekelijks een voormiddag bij in de ondersteuning van de 

boekhouding en de vrijwilliger Pierre nam foto’s van onze verschillende 

ontmoetingsactiviteiten voor de sociaal tolken/vertalers. 

 



 Brussel Onthaal vzw – jaarverslag 2017 rapport annuel – Bruxelles Accueil asbl 
19 

De coördinator beëindigde op 31/12/2016 het DAC-contract bij de tweetalige vzw Brussel 

Onthaal – Open Deur /Bruxelles Accueil – Porte Ouverte asbl en werd vanaf 01/01/2017 

voltijds in dienst genomen voor de coördinatie van beide vzw’s BO/BA. 

 

Ook in 2017 bleef het team voor de uitdaging staan om het hoofd te bieden aan de vele 

aanvragen (telefoon)tolken en vertalen, om voldoende tolken en vertalers te vinden en om 

flexibel om te gaan met de dagdagelijkse werkdruk. Gelukkig konden we in de zomer op 2 

jobstudenten, nl. Zoé en Valérie, rekenen om in te springen op de match. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1997 waren er ongeveer 100 sociaal 

tolken en vertalers actief binnen BO/BA. In 

2016 waren dit er al 1.233! 

 



Brussel Onthaal vzw – jaarverslag 2017 rapport annuel – Bruxelles Accueil asbl 
20 

zomerBBQ voor de sociaal tolken/vertalers 15-05-2017 

 

3.4. Een divers en meertalig netwerk van sociaal tolken/vertalers 

 

Het behoeftedekkend en kwaliteitsvol aanbod sociaal tolken en vertalen van BO/BA kon in 

2017 maar gerealiseerd worden dankzij een zeer divers en meertalig netwerk van sociaal 

tolken en vertalers, hoofdzakelijk met een vrijwilligersstatuut en al dan niet gecertificeerd. 

In het registratiesysteem, dat zowel Brussel Onthaal vzw als Bruxelles Accueil asbl omvat, 

vinden we eind 2017 in het actieve bestand  1.239  (waarvan 159 gecertifcieerde 

tolken/vertalers) sociaal tolken/vertalers terug. Het netwerk van tolken/vertalers wordt 

gedeeld tussen beide vzw’s. Het betreft een netwerk van gecertificeerde (zelfstandigen) en 

niet gecertificeerde sociaal tolken/vertalers (vrijwilligers, zelfstandigen, zelfstandigen in 

bijberoep, SmartBe, PWA) dat ingezet wordt voor vreemde taal/NL of -/FR of - /Engels. 

 

Het statuut van PWA werd in 2017 uitgebreid  tot een 16-tal tolken. Deze activiteit wordt 

aangemoedigd door hun begeleidende diensten (OCMW, ACTIRIS). De vragen naar 

tewerkstelling als tolk, binnen art 60 van het OCMW, werden in 2017 niet ingevuld,  maar 

dit zal in 2018 opnieuw onderzocht worden.  

 



 Brussel Onthaal vzw – jaarverslag 2017 rapport annuel – Bruxelles Accueil asbl 
21 

De diversiteit van statuten maakt een meer flexibel aanbod sociaal tolken en vertalen  

mogelijk. Onderstaande tabel maakt duidelijk dat de statuten in 2017 diverser worden, maar 

dat de prestaties toch nog overwegend door vrijwilligers worden uitgevoerd.  

 

 

prestaties cfr statuut van de tolk/vertaler 2016-2017 

    BO     BA   

    2016 2017   2016 2017 

TP PWA 338 877   81 278 

  Smart 24 44   1 25 

  Vrijwilliger 6038 5886   1126 2031 

  Zelfstandige 1279 2071   144 299 

  Niet uitgevoerd* 438 1124   112 503 

  stagiare 0 11   0 0 

  totaal 8117 10013   1464 3136 

TT PWA 91 93   26 137 

  Smart 15 9   1 15 

  Vrijwilliger 2454 2837   3567 3108 

  Zelfstandige 390 323   57 132 

  vaste medewerker 252 193   177 136 

  Niet uitgevoerd* 259 250   419 244 

  stagiaire 0 1   0 0 

  totaal 3461 3706   4247 3772 

SV PWA 0 3   0 2 

  Smart 0 3   0 3 

  Vrijwilliger 78 130   67 55 

  Zelfstandige 62 77   27 15 

  Niet uitgevoerd* 29 25   4 44 

  stagiaire 0 1   0 0 

  totaal 169 239   98 119 
TP : tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 

*niet uitgevoerd= annulaties, geen tolk of vertaler beschikbaar, taal niet beschikbaar, dubbele 

aanvragen, laattijdig aanvragen, etc. 
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Heidi De Pauw, 
Chief Executive officer, Child Focus 

 

In 2017 werden 127 nieuwe tolken ingeschreven, waarvan op 31/12/2017 er 116 actief 

waren en 9 non-actief. Zie in bijlage 3 het overzicht van de nieuw ingeschreven tolken. 

Bij Brussel Onthaal vzw werden  383 tolken voor het tolken ter plaatse ingezet,  337 tolken 

voor het telefoontolken en  71  vertalers voor het schriftelijk vertalen.  

Bij Bruxelles Accueil asbl werden 254 tolken voor het tolken ter plaatse ingezet, 281 tolken 

voor het telefoontolken en 47 vertalers voor het schriftelijk vertalen. 

In het totaal waren voor BO/BA 570 verschillende tolken/vertalers actief in 2017 voor 85 

verschillende  talen. 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TT 360 310 336 365 419 354 343 275 321 330 404 
TP 150 129 170 151 241 270 295 278 351 405 400 

SV 233 193 188 174 119 97 86 68 74 58 90 

totaal  499 439 455 507 512 478 482 413 457 510  570 
TP : tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 

 

Een gecertificeerd sociaal tolk: 

is een sociaal tolk met het Nederlandstalig certificaat “sociaal tolk”, na het slagen in een 

certificeringsproef, na opleiding of ervaring. Zie www.sociaaltolkenenvertalen.be. 

Het Vlaams register van gecertifceerde tolken telt tot op heden 423 tolken. Hiervan zitten 

er 159 in het databestand van Brussel Onthaal vzw.  

De zaken die ChildFocus behandelt 
zijn vaak erg gevoelig en emotioneel 

geladen. In die omstandigheden is tolken, 
vertalen - en soms hertalen - niet evident, 

zelfs bepaald avontuurlijk. 
Dat Brussel Onthaal toch telkens 

de handschoen opneemt is een grote troef 
bij onze hulp aan slachtoffers. 

 

http://www.sociaaltolkenenvertalen.be/
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In 2017 werden voor Brussel Onthaal 785 tolkopdrachten (1.132.50 tolkuren) op de 7.378 

uitgevoerde tolkopdrachten (10,6%) door gecertifcieerde tolken uitgevoerd en dit tgo in 

2016: 626 tolkopdrachten (859,55 tolkuren of 8%) en in 2015: 576 tolkopdrachten (837 

tolkuren).  

De gecertificeerde tolk kreeg een vergoeding van 45€/u en nadien 11,25€/ per begonnen 

kwartier. Een gecertifceerde tolk met het vrijwilligersstatuut kreeg 32€/dag. Een 

verplaatsingsvergoeding van 0,34€/km of de reële vervoersbiljetten werd toegekend.  

Uitgevoerde tolkopdrachten ter plaatse door gecertificeerde tolken 

2014 2015    2016    2017 

502 576 (837,25 tolkuren) 626 (859,55 tolkuren) 785 (1.132.50 tolkuren) 

 

 VGC-project (sectoren welzijn, gezondheid en onderwijs): 

Ook in 2017 voorzag de VGC een budget in de enveloppesubsidie aan Brussel Onthaal 

(18.000 €) als bijdrage in de tolkuurprijs voor gecertificeerde tolken in de 

bevoegdheidssectoren van de VGC, nl. gezondheid, geestelijke gezondheid,  bijzondere 

jeugdzorg, onderwijs en CLB, welzijn. 

 

Binnen dit budget (dat onvoldoende bleek te zijn: kost 20.633.02 €) konden 341 

tolkopdrachten (498.55 tolkuren) door gecertifcieerde tolken uitgevoerd worden. De 

totaalkost hiervan bedroeg 31.324,27 €. (23.724.50 euro tolkkost en 7.787,02 euro 

vervoerskost – de gebruikers droegen 10.691,25 euro bij op de 31.324,27 euro). 

De gebruiker betaalde 20€/u voor een gecertificeerde tolk, de andere lasten kwamen dus in 

het VGC-budget of droeg Brussel Onthaal zelf bij. 

 

Voor deze 341 tolkopdrachten werden er 34 verschillende gecertifceerde tolken ingezet 

voor 17 talen (Turks, Dari, Russisch, Servisch, Bulgaars, Pools, Pashtoe, Frans, 

Roemeens, Albanees, Portugees, Chinees, Armeens, Somalisch, Urdu, Vietnamees en 

Arabisch-modern standaard). 
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 De gebruiker betaalt de tolkuurprijs gecertificeerde tolk en de vervoerskost: 

 

Daarnaast werden er 444 tolkopdrachten (633,95 tolkuren) door gecertifcieerde tolken 

uitgevoerd, waarbij de gebruiker de 45€/u voor de gecertifceerde tolk betaalde én de 

vervoerskosten. De totaalkost bedroeg 41.871.97 euro (30.407 euro tolkuurkost en 

11.824,97 euro vervoerskost – de bijdrage gebruikers bedroeg 30.368,78 euro, bijna de 

100% van de directe kosten). 

 

Voor deze 444 tolkopdrachten werden er 39 verschillende tolken ingezet voor 22 talen 

(Albanees, Frans, Portugees, Russisch, Pools, Bulgaars, Turks, Slowaaks, Somali, 

Roemeens, Pashtoe, Arabisch, Arabisch Maghreb, Spaans, Armeens, Dari, Farsi, Servo-

croatisch, Engels, Tigrinya, Duits, Chinees, Vietnamees).  

 

 

Een opgeleide tolk van U-Mons: 

Een opgeleide tolk van U-Mons is een sociaal tolk die slaagde in het eindexamen van de 

opleiding “Introduction à l’interprétation et à la médiation pour les services publics”. Deze 

opleiding omvat minimaal 63 uren. Extra modules kunnen gevolgd worden indien gewenst.  

In 2015-2016 volgden 8 tolken deze opleiding, waarvan 6 slaagden in het examen voor de 

talen standaard Arabisch, Russisch en Farsi. 

 

In 2016-2017 volgden 7 tolken de opleiding waarvan er 4 afhaakten onderweg en 3  

slaagden in het examen voor de talen Russisch, Turks en Albanees. 

Een overzicht van het programma vindt u terug via deze link: 

https://portail.umons.ac.be/FR/universite/partenaires/extension_UMONS/formations_specifiques/Pages/I

ntroduction%20%C3%A0%20l%27interpr%C3%A9tation%20et%20%C3%A0%20la%20m%C3%A9diation%20

pour%20les%20services%20publics.aspx 

 

Spijtig genoeg krijgt deze opleiding nog geen erkenning van een Franstalige overheid en is 

er dus nog geen billijke tolkvergoeding voor de geattesteerde tolken. 

Bruxelles Accueil asbl subsidieerde in 2017 deze opleiding niet meer voor tolken uit het 

eigen netwerk.  De opleiding is tweevoudig, nl gericht op het sociaal tolken én het 

https://portail.umons.ac.be/FR/universite/partenaires/extension_UMONS/formations_specifiques/Pages/Introduction%20%C3%A0%20l%27interpr%C3%A9tation%20et%20%C3%A0%20la%20m%C3%A9diation%20pour%20les%20services%20publics.aspx
https://portail.umons.ac.be/FR/universite/partenaires/extension_UMONS/formations_specifiques/Pages/Introduction%20%C3%A0%20l%27interpr%C3%A9tation%20et%20%C3%A0%20la%20m%C3%A9diation%20pour%20les%20services%20publics.aspx
https://portail.umons.ac.be/FR/universite/partenaires/extension_UMONS/formations_specifiques/Pages/Introduction%20%C3%A0%20l%27interpr%C3%A9tation%20et%20%C3%A0%20la%20m%C3%A9diation%20pour%20les%20services%20publics.aspx
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intercultureel bemiddelen. Deze opleiding bracht verwarring bij onze tolken waarvan 

verwacht werd dat ze enkel zouden tolken. 

 

 

 

 

Didier Vanderslycke  
Orbit 

‘Vorming op maat’ voor de tolken: 

Naast het aanbod van gecertifceerde tolken ter plaatse, 

werken BO/BA aanvullend met heel wat niet 

gecertifceerde sociaal tolken, hoofdzakelijk in een 

vrijwilligersstatuut.  Permanente rekrutering om acute 

tolkaanvragen te kunnen beantwoorden,  zie in bijlage 4 

de rekruteringsacties 2017, heeft als gevolg dat er 

permanente vorming moet georganiseerd worden zodat 

de instroom van nieuwe tolken kan ingezet worden. Verder is er een gevariëerd aanbod 

volgens de mogelijkheden van onze organisatie: deontologie van het sociaal tolken  

(NL/FR/GB), oefensessies rollenspelen, 

kennismaking met het werkveld 

(Fedasil), uitwisseling van ervaringen 

(emoties), notitietechnieken, sociaal 

tolken in de context van een ziekenhuis 

(terminologie),  kennismaking met het 

Huis van het Nederlands, infosessie 

Nederlands oefenen,  infosessie Actiris, 

zie bijlage 5 voor het volledige overzicht 

van de   vorming op maat in 2017. 

Voor de komende 20 jaar 
Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil 

verwacht ik dezelfde openheid, 
vriendelijkheiden expertise. 

Want in de voorbije 20 jaar waren jullie 
een baken voor de maatschappelijke inzet 

van velen in deze boeiende stad. 
Een bedrijvig open rustpunt. 
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3.5. Acties 2017 

De werking van BO/BA 2017 is beschreven in  de strategische doelstellingen van het 

actieplan 2017. Dat volledige actieplan staat in bijlage 1. 

BO/BA levert sociaal tolk- en vertaalwerk naar het Nederlands en Frans voor social 

profit organisaties die daar nood aan hebben, ongeacht het statuut, de woonplaats of 

de landstaal van de gebruiker. BO/BA zal hiervoor in partnerschap werken met de 

andere sociaal tolk- en vertaaldiensten in België. Hierbij heeft BO/BA bijzondere 

aandacht voor organisaties in het multiculturele, meertalige en institutioneel 

complexe Brussel. 

 

Aanvragen en prestaties in 2017 voor BO/BA 

1/ Algemeen 

 

In 2017 kreeg BO/BA  20.995 aanvragen  (telefoon)tolken en vertalen. Dit is iets minder 

dan vorig werkjaar (21.174 aanvragen) maar de werkdruk bleef even hoog. 

 

 

1/  TP : tolken ter plaatse – 2/ TT: telefoontolken – 3/ SV: schriftelijk vertalen 

 

Het tolken ter plaatse vormde 63% van de aanvragen, het telefoontolken 35% en het 

schriftelijk vertalen slechts 2 %. De vroegere permanentie voor nieuwkomers is praktisch 

63%

35%

2%

aanvragen BO/BA 2017

1

2

3
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helemaal verdwenen. Occasioneel werd een individu verder geholpen of doorverwezen. Dit 

werd niet steeds geregistreerd. 

 

 BO  BA  

 aanvragen prestaties aanvragen prestaties 

TP 10.013 7.378 3.147 2.283 

TT 3.707 3.482 3.770 3.591 

SV 239 224 119 81 

totaal 13.959 11.084 7.036 5.955 
 TP : tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 

 

BO/BA voerde 17.039 prestaties uit of  81% van de aanvragen. Bij het tolken ter plaatse 

kon 73 % van de aanvragen uitgevoerd worden,  bij het telefoontolken werd  95 % uitgevoerd 

en bij het schriftelijk vertalen 85%.  

In 2017 werden er voor BO/BA 17.490,78 tolkuren gepresteerd en 1.060 bladzijden 

vertaald. 

 

 

1/ TP : tolken ter plaatse – 2/ TT: telefoontolken – 3/ SV: schriftelijk vertalen 

 

Het niet uitvoeren van sociaal vertaal- en/of tolkaanvragen kan om verschillende redenen 

gebeuren: de gebruiker annuleert de aanvraag; de tolk/vertaler is niet beschikbaar; de taal 

is niet beschikbaar; een vergissing van gebruiker/tolk/tolkendienst, etc. 

57%

41%

2%

prestaties BO/BA 2017

1

2

3
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Een overzicht hieronder van aanvragen en prestaties van BO/BA volgens overheidsniveau, 

leert dat de kernactiviteit van BO/BA in Brussel/Bruxelles ligt voor het tolken ter plaatse en 

het schriftelijk vertalen. Het telefoontolken is vooral bestemd voor asielopvang in België. 

 

Overzicht van aanvragen en prestaties 2017 BO/BA per overheidsniveau 

  
2017 tolken ter plaatse   telefoontolken   schriftelijk vertalen   

  aanvragen prestaties % aanvragen prestaties % aanvragen prestaties % 

           

Brussel NL 6461 4923 76% 227 204 90% 173 161 93% 

 +VGC 1004 642 64% 0 0 0 0 0 0 

Federaal NL 1912 1471 77% 2342 2234 95% 29 29 100% 

Vlaanderen 636 371 58% 1138 1044 92% 37 34 92% 

   
 

   
 

   
 

  

Bruxelles FR 2018 1509 75% 304 276 91% 70 41 59% 

Fédérale FR 866 607 70% 2317 2230 96% 31 29 94% 

Wallonie 263 167 63% 1149 1085 94% 18 11 61% 

totaal 13160 9690   7477 7073   358 305   

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande grafiek toont de evolutie in de prestaties van 2005 tot en met 2017. 
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Overzicht van de uitgevoerde sociaal tolk- en vertaalopdrachten 2005-2017 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TP 841 1797 2065 1723 3032 3337 4386 4612 5079 4796 6122 9581 9661 

TT 1924 2399 3140 4388 6189 6621 7294 5606 4728 3435 5398 7719 7073 

SV 979 968 1069 1000 872 686 573 482 303 251 281 267 305 

Perm 111 91 45 20 17 46 88 176 369 235 148 1 0 

totaal 3855 5255 6319 7131 10110 10690 12341 10876 10479 8717 11949 17568 17039 
TP : tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 

 

2/ BRUSSEL ONTHAAL vzw  2017 (BO)  

In 2017 kreeg Brussel Onthaal 13.959 aanvragen voor sociaal tolken en vertalen, waarvan 

er 11.084  of 79 % kon uitgevoerd worden.  

Zie bijlage 6 voor het taalaanbod BO 2017. 

 

Sociaal tolk- en vertaalaanvragen en prestaties per sector bij Brussel Onthaal vzw 2017 
TP : tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 

 

BO 2017 TP TP  TP TT TT TT SV SV SV 

Sector aanvragen prestaties 
uitgevoerde 
tolkuren 

aanvragen  prestaties 
uitgevoerde 
tolkuren 

 aanvragen  prestaties blzn 

1. Openbare 
dienstverlening 

50 39 49,44 480 456 152 36 35 79 

2. Gezondheid 2372 1846 2632,8 71 54 18 30 30 79 

3. Geestelijke 
gezondheidszorg 

2684 1836 3277,19 31 28 9,33 3 2 0 

4. Gezin en 
maatschappelijk 
welzijn 

1597 1219 1700,24 120 104 34,66 41 40 131 

5. Tewerkstelling 0 0 0 2 2 0,66 0 0 0  

6. Sociale huisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

7. Onderwijs 326 208 317,52 28 21 7 15 14 45 

8. Onthaal / 

622 499 735,86 
32 26 8,66 45 43   

integratie /           107 

inburgering                   

9. Opvang asielzoekers 2001 1532 2857,71 2677 2547 849 15 15 57 

10. Juridische sector 299 185 270,94 259 238 79,33 18 12 51 

11. Preventie en 
veiligheid 

0 0   0 0 0 8 8 49 

12. Sociaal-culturele 
sector 

20 14 26,42 0 0 0 12 9 84 

13. Andere 42 29,51,30   7 6 2 16 16 42 

totaal 10013 7378 11868,12 3707 3482 1160,64 239 224 724 
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Tolken ter plaatse: 

10.013 aanvragen en 7.378 prestaties (74%) of 11.868,12 tolkuren. 

De vragen kwamen vooral vanuit de sectoren gezondheid,  geestelijke gezondheid en opvang 

asielzoekers. 

Telefoontolken: 

3.707 aanvragen en 3.482 prestaties (94%) of 1.161 tolkuren. 

Met vooral vragen vanuit de sectoren opvang asielzoekers en openbare dienstverlening (OCMW). 

Schriftelijk vertalen:  

239 aanvragen en 224 prestaties (94%) of 724 vertaalde bladzijden. 

Het schriftelijk vertalen is verspreid over alle sectoren. 

 

3/ BRUXELLES ACCUEIL asbl  2017 (BA) 

In 2017 kreeg Bruxelles Accueil 7.036 aanvragen tolken en vertalen waarvan er  5.955 of 

85 % kon uitgevoerd worden. Zie bijlage 7 voor het taalaanbod BA 2017. 

Sociaal tolk- en vertaalaanvragen en prestaties per sector bij Bruxelles Accueil 2017 

BA 2017 IP IP  IP IT IT IT TE TE TE 

Secteur demandes prestations Heures prestées demandes 
 
prestations 

Heures 
prestées 

 demandes prestations 
Pages 

traduites 

1. Service public 105 86 111,67 398 386 128,66 34 15 49 

2. Santé 226 163 191,43 94 86 28,66 3 3 13 

3. Santé mentale 272 190 214,83 22 22 7,33 1 1 1 

4. Famille et action 
social 

284 190 252,36 158 137 45,66 16 9 41 

5. Emploi 0 0 0 0 0 0 2 2 13 

6. Logement social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Enseignement 81 68 132,18 2 0 0 0 0 0 

8. Accueil, intégration 
civique, insertion 

761 596 963,14 38 35 11,66 11 8 20 

                    
9. Accueil demandeurs 
d’asile 

1183 838 1182,63 2.740 2.621 873,66 36 29 104 

10. Secteur juridique 156 95 137,32 314 300 100 9 8 21 

11. Prévention et 
sécurité 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Secteur socio-
culturel 

1 1 3,25 0 0 0 7 6 74 

13. Autres 78 56 76,25 4 4 1,33 0 0 0 

Total 3.147 2.283 3.265,06 3.770 3.591 1.196,96 119 81 336 

 

IP = interprétariat par déplacement/ IT= interprétariat par téléphone/ TE = traduction écrite 
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Tolken ter plaatse: 

3.147 aanvragen en 2.283 prestaties (73%) of 3.265,06 tolkuren. 

Vragen kwamen vooral uit de sectoren geestelijke gezondheid, integratie (VIA en BaPa) en 

asielopvang. Hier is de grootste stijging in de prestaties bij BA op te merken. 

Telefoontolken: 

3.770 aanvragen en 3;591 prestaties (95%) of 1;196?96 tolkuren. 

Vragen kwamen vooral uit de sectoren asielopvang en openbare dienstverlening (CPAS). 

Schriftelijk vertalen:  

119 aanvragen en 81 prestaties (68%) of 336 vertaalde bladzijden, verspreid over verschillende 

sectoren. 

 

Naambekendheid en aanwezigheid in Brussel 

De website  www.sociaalvertaalbureau.be  blijft het communicatiemiddel bij uitstek om 

onze werking toe te lichten aan gebruikers, tolken/vertalers, partners,… 

 

De 20-jarige viering op 5-10-2017 gaf de kans om het bestaande netwerk aan te 

schrijven en terug te ontmoeten op een leuke locatie, nl. het Brusselse stripmuseum. 

 

Ook in 2017 werd er weer ingezet op het inschakelen van stagiaires van verschillende 

hogescholen omdat de meerwaarde voor alle partijen heel duidelijk is: nieuwe kijk op onze 

werking, ontdekken van een andere realiteit binnen het tolken en vertalen, teamwerking,… 

 Zoé Dumont – 30/01/2017 – 07/04/2017 UCL Marie Haps  

Tolken en vertalen Turks-Frans-Engels 

 Valérie de Grootte -6/03/2017 – 2/06/2017 (UC Leuven-Limburg) 

Tolken en vertalen Frans, Nederlands, Engels + administratieve ondersteuning 

 Suryha Sule – 6/02/2017 – 03/03/2017 (haute école Lucia de Brouckère) 

Stage marketing 

 Amira El Hri – 01-03/2017-31/05/2017 (firststage Actiris) 
Stage op de werkvloer (boekhouding) 

 Meher Gaugie VUB – maart – april 2017 (VUB) 

Tolkstage Arabisch-Engels-Nederlands  

 Rohan Raes  - 40 tolkuren oktober 21016 – februari 2017 (VUB) 

Tolkstage Spaans-Nederlands 

 Hayat Bani - maart 2017  (KUL) 

Tolkstage Arabisch – Nederlands 

 Julia Kobrzyniecka – december 2017 (Notre Dame de la Sagesse) 

Observatiestage op 18/12, 19/12 en 20/12 

 

 

http://www.sociaalvertaalbureau.be/
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Brigitte Grouwels  
Brussels parlementslid en senator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philip Vandekerckhoven 

CEO, Belgian Red Cross-Flanders 

 

 

 
Een goed integratiebeleid start  

met een goed onthaalbeleid. Door in  
bijna 80 talen te tolken en te vertalen,  
geeft BOBA aan vele nieuwkomers  
het oprechte gevoel dat ze welkom  

zijn in Brussel. ik heb dan ook  
altijd veel sympathie gehad 

voor het nobele werk  
van BOBA in Brussel. 

Dringend op zoek naar een tolk voor het 

opvangcentrum? Gelukkig is er Brussel 

Onthaal met z’n meer da n 1.000 

vrijwilligers. Voor bijna alle talen en op bijna 

alle tijdstippen kunnen zij een tolk of vertaler 

vinden. Vanuit het Rode Kruis weten we dat 

vrijwilligerswerk onbetaalbaar is. 

Bedankt! 
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De gebruikers krijgen een aanbod op maat van hun vraag. Het aanbod van BO/BA is 

flexibel, (financieel) toegankelijk, klantvriendelijk, behoeftedekkend en kwaliteitsvol. 

 

Een toegankelijk registratiesysteem. 

Het huidige registratiesysteem werd voor alle Nederlandstalige sociaal tolk- en 

vertaaldiensten eind 2010 ontworpen door DUSC (Koen Desmet). Elke sociaal tolkendienst 

vormde dit registratiesysteem om naar eigen behoeften. Dit gebeurde ook voor BO/BA: het 

werd een tweetalig registratiesysteem met een gedeeld bestand van gebruikers en 

tolken/vertalers; van aanvragen en prestaties (telefoon)tolken/vertalen met mogelijkheid tot 

facturatie en statistieken. Het is een onmisbare tool in het hele proces van sociaal tolken en 

vertalen. 

Systematische evaluatie van het tolkgesprek door de gebruiker. 

Elke tolkaanvraag wordt bevestigd per mail met de naam van de aanwezige tolk. 

Tegelijkertijd wordt een evaluatieformulier voor de tolkopdracht meegestuurd, zodat de 

gebruiker feedback kan geven over de hele tolkopdracht. De feedback wordt toegevoegd 

aan het dossier van de tolk, wat een meer gerichte coaching mogelijk maakt.  

Zie bijlage 8 voor een overzicht van de evaluaties door gebruikers in 2017 en de acties voor 

de opvolging ervan. 

Gerichte rekrutering volgens de noden bij de gebruikers. 

Ook in 2017 concentreerden de tolkaanvragen zich op welbepaalde talen zoals Pasjtoe, 

Dari, Arabisch Modern Standaard, Somalisch en Tigrinya. Een gerichte taalrekrutering  was 

daarom noodzakelijk.  De al gekende kanalen zoals  mond-aan-mond reclame, website en 

nieuwsbrieven werden ingezet. Daarnaast konden we terug een oproep voor 

tolken/vertalers plaatsen op de website van Actiris en VDAB wat heel wat respons gaf. Het 

vergde van het team extra inspanningen om de nodige informatie en begeleiding te voorzien 

voor deze nieuwe kandidaten. Zie bijlage 4 en 3 voor de rekruteringsacties en de nieuwe 

inschrijvingen. 

Inzet van gecertificeerde tolken, aangevuld met opgeleide tolken. 

Enkel BO kan gecertificeerde sociaal tolken van het Vlaams register inzetten. In het netwerk 

van tolken/vertalers van BO/BA hebben we 154 gecertificeerde Nederlandstalige sociaal 
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tolken en 9 sociaal tolken met het U-Mons attest tegenover 1075 niet-gecertificeerde tolken 

(Nederlandstalig, Franstalig, Engelstalig). De inzet van gecertificeerde sociaal tolken kwam 

al eerder in dit verslag ter sprake. De niet-gecertifcieerde tolken krijgen een aanbod van 

vorming op maat, zie bijlage 5 voor het overzicht hiervan. 

Aanzet tot een kwaliteitsbeleid. 

In 2016 lag de focus bij BO/BA, met ondersteuning van Hefboom vzw, op het uitschrijven 

van een coherent vrijwilligersbeleid. Hierbij rees ook weer de vraag naar de kwaliteit van 

deze vrijwillige tolken. Daarom werd een tevredenheidsenquête bij de gebruikers 

georganiseerd.  Zie jaarverslag 2016 voor meer gegevens over dit onderzoek. In 2017 werd 

een medewerker aangeduid, om specifiek  stappen te ontwikkelen rond de opstart van een 

kwaliteitshandboek (KHB), dat zich vooral op de bestaande processen in de werking zal 

richten en verbeteringen zal aanbrengen. Dit is het  begin van een permanent proces op 

lange termijn, van in kaart brengen, evalueren en verbeteren van de werking en de 

dienstverlening. Ook een proces dat met het hele team wordt gevoerd. Zie bijlage 9 voor de 

stappen naar een kwaliteitshandboek in 2017. 

Een gedifferentieerd tariferingsbeleid. 

BO/BA hanteren een gedifferentiëerd tariferingsbeleid voor het sociaal tolken en vertalen, 

d.w.z. dat de gebruiker een keuze kan maken tussen een aantal mogelijkheden waar een 

specifieke prijs tegenover staat bv. een al dan niet gecertificeerde tolk, of een tolk binnen of 

buiten Brussel (cfr de vervoerskosten).   

Maatwerk en flexibiliteit. 

BO/BA proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren om aan de noden, behoeften en 

mogelijkheden van de gebruikers (tarifering, vreemde taal/NL-FR-GB, flexibiliteit in 

wijzigingen van dag/uur) tegemoet te komen 

  

 

 

 

Bianca Debaets, Brussels 

Staatssecretaris 
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BO/BA bouwt een ruim en divers netwerk van vrijwillige vertalers en tolken uit om 

soepel en maximaal in te spelen op de diverse en wijzigende noden van gebruikers. 

 

Een gemengd aanbod van gecertificeerde en niet gecertificeerde tolken/vertalers in 

verschillende statuten. 

Met het zeer divers (statuten, opleiding, talen) netwerk van sociaal tolken en vertalers streeft 

BO/BA naar een behoeftedekkend en kwaliteitsvol aanbod sociaal tolken en vertalen in 

Brussel en aanvullend in België. De noden bij de gebruikers staan hierbij centraal.  

Het niet-gecertificeerde aanbod is maximaal complementair aan het gecertificeerde aanbod 

van BO en het geheel biedt een meerwaarde voor de gebruiker. 

Een vrijwilligersbeleid  

BO/BA hebben steeds de kaart van het vrijwilligerswerk getrokken in de dagdagelijkse 

werking, waardoor dit ook expliciet in de missie en visie van BO/BA wordt ingeschreven. 

Vrijwilligerswerk is een meerwaarde voor alle betrokken partijen, nl. de sociaal tolk- en 

vertaaldienst  wint aan flexibiliteit en heeft een ruimer taalaanbod; de sociaal tolken/vertalers 

versterken hun competenties via het vrijwilligerswerk en gebruikers krijgen een flexibel 

aanbod op maat. 

Gerichte rekrutering volgens de noden van het (Brusselse) werkveld 

Zoals al eerder in dit verslag vermeld, gaan BO/BA gericht rekruteren naar welbepaalde 

talen waar extra nood aan is . We richten ons ook vooral op de meertalige Brusselse regio 

om te rekruteren als Brusselse Sociaal tolk- en vertaaldienst. Zie in bijlage 4 voor de 

verschillende rekruteringsacties in 2017. 
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Ondersteuning en versterken van het netwerk sociaal tolken en vertalers 

De sociaal tolken/ vertalers beginnen de samenwerking met BO/BA door het afsluiten van 

een samenwerkingsovereenkomst (als vrijwilliger, zelfstandige) met de deontologische 

code. BO/BA biedt “vorming op maat ” aan (eerste module “deontologie” is verplicht alvorens 

men van start kan gaan) en ziet het als een groeiproces naar professionalisering van het 

tolken/vertalen. De Nederlandstalige kandidaten worden naar het Huis van het Nederlands 

doorverwezen voor de “taaltest Nederlands” voor kandidaat-tolken en krijgen de informatie 

over het kwaliteitstraject. Zij kunnen ook aansluiten bij het eigen vormingsprogramma zoals 

intervisie, rollenspelen, kennismaking met het werkveld. De Franstalige/Engelstalige 

kandidaten leggen intern een taaltest af en volgen het “vormingsaanbod op maat”. De 

vorming op maat versterkt de sociale vaardigheden van de sociaal tolken en ze verwerven 

meer kennis over het sociale weefsel in Brussel en België. 

 

BO/BA voorzag in 2017 ook ontmoetingsmomenten voor de sociaal tolken/vertalers 

onderling, zoals jaarlijks de BBQ in de zomer, samen kijken naar de film “Inburgering 

Inshallah” , de 20jarige viering en de nieuwjaarsreceptie. 

BO/BA houdt een register bij van de vrijwilligersvergoedingen en waakt over de bovengrens. 

Nochtans blijft het de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger om dit zelf op te volgen. 

De tweemaandelijkse nieuwsbrief voor de sociaal tolken en vertalers wordt per mail 

verstuurd naar alle sociaal tolken/vertalers. De nieuwsbrief bevat nuttige info en tips ter 

ondersteuning van hun sociaal tolk- of vertaalwerk. 

Zoals eerder in dit rapport vermeld, vragen wij aan de gebruiker om de tolkopdrachten te 

evalueren. Deze evaluaties bundelen we in het registratiesysteem bij de betrokken aanvraag 

en sociaal tolk, wat een coaching op maat mogelijk maakt.  
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BO/BA zal via nieuwe communicatiekanalen de bekendheid van het aanbod vergroten 

en het bereik uitbreiden. De drempel om gebruik te maken van het aanbod maakt 

BO/BA zo laag mogelijk. 

Uitwerken van een communicatiebeleid. 

In 2016 werd vooral gefocust op het operationaliseren van de nieuwe website, ook een 

belangrijk instrument voor de gebruikers bij het aanvragen van een tolk ter plaatse via het 

onlineplatform. De bekendheid van het aanbod deed de vraag bij BO/BA al opmerkelijk 

stijgen in 2016. Ook in 2017 bleven de aanvragen sociaal tolken en vertalen voor de nodige 

werkdruk zorgen. In 2017 focussen we ons op het uitrollen van een kwaliteitsbeleid dat het 

aanbod en dienstverlening moet versterken en verbeteren. Dit is een permanent proces dat 

de volgende jaren mee verder wordt opgenomen. In 2018 willen we meer specifiek 

inzoomen op ons intern en extern communicatiebeleid. 

Ondersteunen van de gebruikers in hun behoeften. 

- BO/BA probeert met de gebruiker regelmatig  (liefst 1 x per maand) en op een 

informele wijze de samenwerking met BO/BA te evalueren (elkaar beter leren 

kennen, afstemmen van noden en verwachtingen, betere omkadering). In 2017 was 

er een overleg met Dokters van de Wereld Brussel en D’ici et d’ailleures. Dit proces 

wordt in 2018 verder gezet, afhankelijk van de beschikbaarheid van alle partijen. 

- Via de evaluatieformulieren van de hulpverleners proberen we een beter zicht te 

krijgen op de noden van de gebruikers en op de kwaliteit van de sociaal tolk. Zie in 

bijlage 8 evaluaties 2017. 

- Gebruikers krijgen tweemaal per jaar de  nieuwsbrief voor de gebruikers die per mail 

wordt verstuurd en ook op de website te consulteren zijn. Deze nieuwsbrieven 

omvatten nuttige informatie over de dienstverlening zoals de nieuwe tarieven, 

handige tips voor het werken met de tolk, de bevestiging van de tolkopdracht, 

annulatieregels, enz. 

- De gebruikers werden ingelicht over de mogelijkheid om een vorming op de werkvloer 

aan te vragen “hoe werken met een sociaal tolk”. Daar maakte niemand gebruik van 

in 2017. 
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BO/BA bouwt een professionele en duurzame werking uit op een gezonde financiële 

basis. 

Differentiatie van de inkomsten. 

In 2017 zorgde BO/BA ook voor een verdere differentiatie in de inkomsten.  

Enerzijds kon BO rekenen op subsidies van het Agentschap Integratie en Inburgering voor 

3 basisfuncties en ondersteuning voor het netwerk van vrijwilligers; subsidies van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie voor werkingskosten en inzet van meer gecertificeerde 

tolken in Brussel, subsidies van Actiris voor 1 VTE GECO, subsidies van VSPF voor 0.5 

VTE Sociale Maribel en subsidies van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(te delen met BA) voor werkingskosten. In 2017 werden geen bijkomende subsidieprojecten 

ingediend. 

Anderzijds kon BA rekenen op subsidies van de COCOF (Cohésion Sociale) voor een 

halftijdse match tolken ter plaatse, gedeelde subsidies met BO van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie. 

BO/BA  haalt ook eigen inkomsten uit de eigen exploitatie sociaal tolken/vertalen, die 

enerzijds grotendeels gebruikt worden om de sociaal tolken/vertalers te vergoeden en 

anderzijds de mogelijkheid geven om eigen accenten te leggen in de werking zoals het 

registratiesysteem, revisie, bijkomend personeel, enz. 

BO krijgt ook elk jaar via “Music for life” een kleine gifte  voor de werking. 

Transparante Tarifering. 

De tarieven worden jaarlijks op de website gezet ter informatie. 

Zie in bijlage 10 de tarifering 2017 voor gebruikers.. 

 

Professionalisering van het team. 

We houden maandelijks een teamoverleg  in de voormiddag ( 10/01-23/02-30/03-27/04-

30/058-13/07-12/10-14/11-05/12/2017) waar iedereen bij aanwezig is. BO/BA werkt met 

teamleden die verschillende arbeidsregimes hebben, waardoor het soms moeilijk, maar toch 

belangrijk is, om met iedereen aan de tafel te zitten en te stroomlijnen. 
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Op vraag van de teamleden en om beter tegemoet te komen aan de dagelijkse werkdruk 

werden 2 vormingen georganiseerd: 

1/ omgaan met stress en werkdruk ism Dialoog Plus: 01/06-08/06/2018 

2 / stilvallen geeft veerkracht ism Odisee: 26/10-30/11/2018 (deze vorming werd door VGC 

gesubsidiëerd). 

 

Verder werden er vormingen gevolgd ter ondersteuning van de dagelijkse werking, bv. 

duidelijk Nederlands schrijven, basisopleiding “kwaliteitswerk”, korte opleiding eerste hulp 

bij ongevallen. 

 

Ivan De Naeyer 

Directeur, Brussels Ouderenplatform 

 

 

 

Bruno Vanobbergen 
Kinderrechtencommissaris 

 

 

 
Brussel Onthaal met vertaalbureau 
heeft meer dan ooit zijn verdienste. 

zowel de coördinator als de 
medewerkers 

en vrijwilligers hebben meer dan een 
verdienste 

in vaak moeilijke omstandigheden. 
chapeau voor de professionaliteit 

maar ook het blijvend engagement! 

Taal opent de deur naar het kunnen 
aanspraak maken op je rechten. Op verhaal 
mogen komen, duidelijke informatie krijgen, 

je inschrijven op school zijn pas mogelijk 
als mensen elkaar begrijpen. En ook al leren 
de meeste kinderen die hier met hun gezin 
of alleen aankomen snel Nederlands, toch 

is het belang van een neutrale tolk essentieel. 
Omdat het vertrouwen geeft, maar ook omdat zo kan 

vermeden worden dat kinderen bij medische 
consultaties of in discussies met OCMW’s voor hun 

ouders moeten 
tolken. Brussel onthaal is daarom een belangrijke 

partner in het vertolken van het 

belang van het kind. 
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4/ EVALUATIE EN PERSPECTIEVEN VOOR 2017 

Evaluatie 2017 – enkele elementen... 

Het aantal aanvragen en prestaties lag vorig jaar wat lager dan in 2016 maar beduidend 

hoger dan de vorige werkjaren.  

Ook in 2017 werd het netwerk van vertalers en tolken continu aangevuld en versterkt via 

verschillende rekruteringsacties met extra-aandacht voort knelpunttalen. De nieuw 

ingestroomde tolken en vertalers kregen vormingen op maat om ze snel actief te kunnen 

inzetten.  Om de flexibiliteit nog te verhogen werd meer ingezet op verschillende statuten. 

De update van het hele SVT-bestand was een blijvend aandachtspunt en lopende uitdaging, 

om zo de efficiëntie van het matchen te verhogen en de flow van de procedure te 

versoepelen. 

Door systematische evaluatie van het SVT-werk door de gebruikers kon BO/BA de tolken 

en vertalers beter opvolgen en coachen. Indien nodig werden ze gericht uitgenodigd voor 

vorming op maat. Maar evengoed kregen ze een schouderklop voor het goede werk. 

De aanzet van een kwaliteitsbeleid gaf een nieuw elan aan de werking en leidde tot 

remediëring van het hele matchingsproces voor de tolken ter plaatse, tot een vermindering 

van de controlemast voor de boekhouding en een handleiding voor het beheer van de 

website.  

Tenslotte was in 2017 de viering van de twintigste verjaardag in het Stripmuseum een 

uitgelezen moment voor reflectie op de mooie geschiedenis, maar, meer nog, een startpunt 

voor een stabiele en gedreven toekomst van die mooie club die BO/BA is en blijft. 

 

 

Ex-directrice BOOP/BAPO 

 

 

 

 

Marie-Paule Moreau 

Ex-directrice Brussel Onthaal/Open Deur vzw 

Dank voor de inzet van het team 
en van de talrijke vrijwilligers 

gedurende al die jaren. 

Met de wens dat in de toekomst 

de noden van de mensen centraal 

zullen blijven in de werking 

en dat BO/BA niet verstikt zal geraken 
in de vele opgelegde normen! 
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Perspectieven 2018 

In dit nieuwe jaar zal BO/BA verder werken aan het kwaliteitsbeleid, met extra-focus op 

interne en externe communicatie. Het beleidsplan zal worden geactualiseerd voor de 

periode 2019-2022. 

BO/BA wil intussen actief blijven zoeken naar faire en correcte subsidiëring, die in een ideaal 

scenario evenredig verdeeld is over de verschillende beleidsniveaus. Alleen zo kan 

continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijven voor de vele gebruikers in Brussel 

en bij uitbreiding België.  

BO/BA wil de correcte tarifering voor onze gebruikers nauwgezet blijven bewaken. Dat moet 

om enerzijds de deur naar SVT breed open te houden voor de vele sociale organisaties - 

van Fedasil over Caritas en Rode Kruis tot de Dokters van de Wereld in het Maximilaanpark 

- die op BO/BA beroep willen doen, maar anderzijds ook om de eigen financiële fundering 

stevig te houden.  

Met de financiële steun van Fedasil zal BO samen met het Department of Linguistics and 

Literary Studies (LIST) van de VUB een vormingsaanbod en bijkomende hulpmiddelen 

ontwikkelen voor hulptolken. Hulptolken zijn de ‘spontane’ huis-tuin-en-keuken-tolken die in 

opvangcentra voor asielzoekers voortdurend ingeschakeld worden voor klein tolkwerk 

waarvoor het organiseren van een volwaardige SVT overbodig lijkt.  

BO blijft ook actief meewerken in de stuurgroep van twee projecten van het AII: primo het 

project “aanvullend aanbod sociaal tolken” en secundo het project “Sociaal tolken en 

vertalen’ dat loopt in samenwerking met de twee stedelijke agentschappen in Antwerpen en 

Gent.  

Tenslotte willen Brussel Onthaal en Bruxelles Accueil hun naam blijven eer aandoen: aan 

Nederlandstalige kant betekent dat de verdere uitbouw van het Brussels netwerk via de 

werkgroep Integratie Brussel onder de regie van VGC. Aan Franstalige kant zoekt BA 

samen met Setis Bxl verankering in het toekomstige decreet “Cohésion Sociale”.  

Brussel blijft toch de ‘home ground’.  
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Pascal Rillof 

Voorzitter  ENPSIT  
European Network for 

Public Service 

Interpreting and 

Translation 

 

 

 

 

 

Bieke Machiels  
Verantwoordelijke Studie en Beleid Fedasil 

 

Al twintig jaar lang helpt ‘Brussel  
Onthaal/Bruxelles Acceuil’ Brussel om goed 
samen te leven. Want Brussel Onthaal is daar 
bruggenbouwer. Via haar tolken en vertalers 
zorgt zij er mee voor dat mensen een faire 
toegang hebben tot de dienstverlening van de 
Brusselse samenleving.  
Mensen die goed, waardig en fair  behandeld 
worden, hebben de neiging om dat goede, 
waardige en faire terug te geven aan hun 
(nieuwe) samenleving.  Tijdens een test voor 
kandidaat-sociaal tolken vroeg ik onlangs aan 
een kandidaat waarom hij sociaal tolk wilde 
worden. Hij antwoordde: 'Toen ik hier ooit zelf 
aankwam als vreemdeling, heb ik van tal van 
diensten kunnen gebruik maken dankzij het werk 
van tolken en vertalers. Nu wil ik iets terug doen.'  

Een samenleving goed helpen samenleven is 
geen sinecure maar ook geen overbodige luxe in 

een superdiverse enmeertalige stad en regio - 
het is een noodzaak en 

een daadvan burgerschap.  
Proficiat!  

 

Brussel Onthaal helpt al 20 jaar lang  
om degenen die geen stem hebben, er een  

te geven; om het werk van hulpverleners te  

faciliteren, effectiever te maken; om asielzoekers  

in hun eigen taal te verwelkomen; om vluchtelingen  

te valoriseren die op hun beurt als tolk nieuwe  

vluchtelingen onthalen. Communicatie is de essentie  

van menswaardige opvang. Tolken maken dit  

mogelijk. Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil  

maakt dit mogelijk. 
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Bijlage 1- Actieplan 2017  

Brussel Onthaal vzw – Sociaal Vertaalbureau /Bruxelles Accueil 

asbl – Service d’Interprétariat Social 

Strategische doelstelling 1: 

BO/BA levert sociaal tolk- en vertaalwerk naar het Nederlands en het Frans voor 

social profit organisaties die daar nood aan hebben, ongeacht het statuut, de 

vestiging of de taal van de gebruiker. Hierbij heeft BO/BA bijzondere aandacht voor 

organisaties in het multiculturele, meertalige en institutioneel complexe Brussel. 

Operationele doelstelling 1.1 

BO/BA kennen de social profit organisaties en zij doen beroep op het aanbod sociaal tolken 

en vertalen van BO/BA. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar kwetsbare groepen. 

- BO/BA zullen in 2017 een toegankelijk, kwalitatief en behoeftedekkend aanbod 
sociaal (afstands)tolken en vertalen organiseren ten behoeve van Brusselse 
gebruikers in eerste instantie en aanvullend in Vlaanderen en Wallonië. 

- SVB-BO zal in Brussel het tolken ter plaatse en het schriftelijk vertalen aanbieden, 
afstandstolken en schriftelijk vertalen is aanvullend op de werking van Agentschap 
Integratie en Inburgering (en heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten voor de periode van 2016-2019), tolken ter plaatse kan occasioneel in 
Vlaanderen indien daar nood aan is. 

- SIS-BA zal in Brussel het tolken ter plaatse, het afstandstolken en het schriftelijk 
vertalen aanbieden, afstandstolken  en schriftelijk vertalen in Wallonie en occasioneel 
aanvullend tolken ter plaatse in Wallonië indien daar nood aan is. 

- BO/BA zullen hun aanbod toegankelijk en maximaal houden door een doordachte en 
gedifferentiëerde tarifering met aandacht voor specifieke doelgroepen. 

- De gebruikers sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met BO/BA met een 
deontologische code en een gegevensfiche. 

- BO/BA zal de dienstverlening sociaal tolken en vertalen onder andere open stellen 
voor de voogden van niet-begeleide minderjarige jongeren onafhankelijk van welke 
regio in België. 

Operationele doelstelling 1.2.  

BO/BA versterkt de naambekendheid en de aanwezigheid in Brussel. 

- De website is minimaal tweetalig met aparte ingang voor SVBBO en SISBA en wordt 

in 2017 verder uitgebouwd. 

- Wij voorzien op de website meer contactmogelijkheden met onze organisaties via 

linken op verschillende pagina’s waardoor vlugger problemen of opmerkingen 

kunnen opgevolgd worden. 

- In oktober 2017 wordt het 20-jarige bestaan van BO/BA gevierd. 

- In 2017 wordt de mogelijkheid om stagiaires in te schakelen open gehouden 

( tolken-vertalers en/of administratie-boekhouding)  
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Operationele doelstelling 1.3 

BO versterkt haar samenwerking en partnerschappen met de andere sociaal tolk- en 

vertaaldiensten in Vlaanderen. 

- BO stemt het aanbod sociaal tolken en vertalen in Brussel af met het Agentschap 

Integratie en Inburgering via deelname aan de stuurgroep “sociaal tolken en 

vertalen”. 

 

Strategische doelstelling 2: 

De gebruikers krijgen een aanbod op maat van hun vraag. Het aanbod van BO/BA is 

flexibel, (financieel) toegankelijk, klantvriendelijk, behoeftedekkend en kwaliteitsvol. 

Operationele doelstelling 2.1. 

BO/BA werkt met een transparant registratiesysteem dat ondersteunt wordt door 

performante technologie. 

- Het registratiesysteem wordt telkens verder ontwikkeld volgens nieuwe behoeften die 

zich stellen en in maximale afstemming met Vlaanderen ten behoeve van de 

rapportage. 

- De gebruikers worden ondersteund bij de aanvraag van een tolk ter plaatse via de 

online applicatie http://verplaatsing.sociaalvertaalbureau.be. 

- Het registratiesysteem bevat een database van de gebruikers enerzijds en een 

database van de tolken/vertalers. Deze data moeten op regelmatige wijze up-to-date 

gehouden worden. 

Operationele doelstelling 2.2.  

BO/BA organiseert zich zo dat we behoeftedekkend kunnen optreden in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en aanvullend over het hele Belgische grondgebied. 

- in 2017 bouwen we verder op het ontwikkelde vrijwilligersbeleid en brengen we dit 

vrijwilligersbeleid tevens in de praktijk. Het vrijwilligersbeleid dient trouwens niet 

alleen om behoeftedekkend te werken maar ook om de werking en de vrijwillige 

tolken/vertalers te evalueren en om de wensen van de gebruikers in te schatten (wat 

is behoeftedekkend?) + kwaliteitsvol aanbod realiseren en waarborgen. 

- In 2017 zoeken BO/BA volgens de actuele noden naar relevante pistes om nieuwe 

tolken/ vertalers te rekruteren. Er zal vooral gerekruteerd worden voor de talen waar 

een tekort aan tolken/vertalers ervaren wordt (voor bepaalde talen zal er een tijdelijke 

stop ingevoerd worden wegens een overaanbod). 

- BO/BA spelen flexibel in op de behoeften van de gebruikers om een maximaal 

aanbod te kunnen leveren. Het aanbod van vrijwillige tolken/vertalers wordt verder 

uitgebreid om aan bestaande en toekomstige behoeften/noden te voldoen. 

Operationele doelstelling 2.3. 

BO/BA blijft op de hoogte van nieuwe technologische ontwikkelingen voor het optimaliseren 

van de dienstverlening. 

- BO werkt samen met het Agentschap Integratie en Inburgering voor aangepaste 

technologie inzake het aanbod sociaal tolken en vertalen in Brussel en aanvullend in 

http://verplaatsing.sociaalvertaalbureau.be/
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Vlaanderen. Een aanbod webcamtolken zal in afstemming met deze partners 

ontwikkeld worden. 

Operationele doelstelling 2.4. 

BO/BA verzekert de financiële toegankelijkheid van het aanbod voor de gebruikers. 

- BO/BA werken een gedifferentiëerd tariferingsplan uit, rekening houdende met 

bepaalde doelgroepen en informeert de gebruikers hierover. 

Operationele doelstelling 2.5 

BO/BA draagt zorg voor een kwaliteitsvol aanbod sociaal tolken en vertalen. 

- BO/BA werken aan een kwaliteitshandboek teneinde de werking sociaal tolken en 

vertalen kwaliteitsvol te kunnen sturen. 

- BO zet maximaal gecertificeerde sociaal tolken in volgens de beschikbaarheid van 

het Vlaams register van gecertificeerde tolken voor Brussel en de noden van de 

gebruikers. 

- BO/BA bieden een maximaal aanbod ‘vorming op maat’ aan voor de (niet –

gecertificeerde)  tolken. 

- BO/BA voorzien in een voldoende aanbod talen door permanente rekrutering. 

 

Strategische doelstelling 3 

BO/BA bouwt een ruim en divers netwerk van vrijwillige vertalers en tolken uit om 

soepel en maximaal in te spelen op de diverse en wijzigende noden van gebruikers. 

Operationele doelstelling 3.1. 

BO biedt een gemengd aanbod van gecertificeerde en niet-gecertificeerde tolken en 

vertalers aan. 

- BO zal in 2017 een maximale inzet van gecertificeerde sociaal  tolken waarborgen 

en dit volgens de beschikbaarheid van het Vlaams register van gecertifceerde tolken 

en beschikbare budgetten. 

- Bij de inzet van een sociaal tolk wordt er rekening gehouden met de financiële 

mogelijkheden van de gebruikers en hun eventuele keuze tussen al dan niet 

gecertificeerd. 

- BO moedigt Nederlandskundige tolken/vertalers aan om het certificaat ‘sociaal tolk’ 

te behalen en begeleidt hen hierin indien nodig. BO zal de kandidaat-tolken 

doorverwijzen naar het Huis van het Nederlands voor de tolk-taaltest en de resultaten 

hiervan opvolgen. 

Operationele doelstelling 3.2. 

BO/BA bouwt het vrijwilligersbeleid verder uit om de dienstverlening te kunnen waarborgen. 

- Het uitgeschreven vrijwilligersbeleid 2016 zal de leiddraad vormen voor de praktijk in 

2017. 

Operationele doelstelling 3.3. 

BO/BA versterkt het netwerk van tolken en vertalers. 

- BO/BA bieden een duidelijk werkingskader aan voor het netwerk van sociaal tolken 

en vertalers (samenwerkingsovereenkomst, gegevensfiche, deontologische code, 
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info statuut, taaltesten, vormingsmogelijkheden, kwaliteitstraject, revisie, evaluatie, 

verzekering, vergoedingen en plafonnering, website met nieuwsbrief via login, 

procedure voor onthaal van nieuwe kandidaten, ...). 

- BO/BA bieden vorming ‘op maat’ aan (deontologie, rollenspelen, intervisie, 

kennismaking met het werkveld, terminologie, ...). 

- BO/BA voorziet in ontmoetingskansen voor het netwerk van vrijwillige tolken/vertalers 

(BBQ, nieuwjaarsreceptie, ...). 

- BO/BA biedt ondersteuning aan de sociaal tolken/vertalers via informatie, coaching, 

administratieve ondersteuning, ... 

- BO/BA gebruiken de feedback (o.a. de evaluatieformulieren) van de gebruikers om 

het netwerk van tolken/vertalersverder te coachen 

- BO/BA werken samen met relevante aktoren om het netwerk van tolken/vertalers te 

versterken (Agentschap Integratie en Inburgering, Umons, en anderen) 

- BO/BA zal voldoende revisie van de uitgevoerde vertalingen voorzien, teneinde de 

kwaliteit van het vertaalwerk te bevorderen. 

Operationele doelstelling 3.4.  

BO/BA ondersteunt en versterkt de professionele participatie van de vrijwilligers aan de 

samenleving. 

- Via de ‘vorming op maat’ worden sociale vaardigheden van de tolken geoefend. 

- Via het tolken en vertalen krijgen de tolken meer kennis van het sociale weefsel in 

Brussel en België. 

- BO/BA onderzoeken de uitstroom uit het vrijwilligersnetwerk om te kijken of het 

vrijwilligerswerk een opstap was naar een grotere professionele participatie aan de 

samenleving.  We houden deze uitstroom systematisch bij. 

Strategische doelstelling 4 

BO/BA zal via nieuwe communicatiekanalen de bekendheid van het aanbod vergroten 

en het bereik uitbreiden. De drempel om gebruik te maken van het aanbod van BO/BA 

blijft best zo laag mogelijk.  

Operationele doelstelling 4.1. 

We evalueren en verbeteren het communicatiebeleid, inclusief de website. 

- Wij zullen in 2018 meer specifiek werken aan het uitschrijven van een 

communicatiebeleid, dit neemt niet weg dat in de praktijk bv aan de website verder 

gewerkt wordt en er duidelijk naar gebruikers en het netwerk tolken/vertalers wordt 

gecommuniceerd over de werking. 

Operationele doelstelling 4.2. 

BO/BA versterkt haar bekendheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt de 

gebruikers in hun behoeften. 

- BO/BA zullen in 2017 de informele  evaluatieronde met gebruikers verder zetten: 

maandelijks komt een gebruiker op visite met de bedoeling  elkaar beter te leren 

kennen, noden en behoeften afstemmen, betere omkadering en duidelijke informatie 
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( bv elektronische nieuwsbrief, gehanteerde tarieven) en eventuele samenwerking te 

bevorderen. 

 

- BO/BA zullen de gebruikers ondersteunen waar nodig op basis van hun evaluaties / 

vragen/noden. BO/BA biedt een vorming op de werkvloer aan ‘hoe omgaan met 

sociaal tolken?’. 

- BO/BA stellen zich flexibel op met een ruim aanbod talen en een groot netwerk van 

vrijwilligers om maximale behoeftedekking te waarborgen voor de gebruikers. 

 

Strategische doelstelling 5 

BOBA bouwt een professionele en duurzame werking uit op een gezonde financiële 

basis. 

Operationele doelstelling 5.1. 

Op basis van zijn uniek karakter en een kwaliteitsvol aanbod zorgt BO/BA voor continue, 

gedifferentieerde en meer duurzaam karakter van de inkomsten en verwerft aanvullende 

inkomsten via giften en door in te tekenen op projecten. 

- BO/BA zorgen voor 2017 voor een differentiatie van inkomsten:  

- subsidies van het Agentschap Integratie en Inburgering;  

- subsidies van de VGC,  

- subsidies van Actiris voor 1 VTE Geco,  

- subsidies van COCOF (2016-2020),  

- Subsidies van GGC, 

- Eigen exploitatie via een gedifferentiëerde tarifering.  

Operationele doelstelling 5.2. 

BO/BA werkt een transparante tarifering uit. 

- BO/BA onderzoeken verschillende mogelijkheden van tarifering en houden in de 

mate van het mogelijke rekening met verschillende behoeften van gebruikers 

- BO werkt aan een afstemming met de tarifering van het Agentschap Integratie en 

Inburgering indien dit financiëel haalbaar is. 

- BO/BA communiceren duidelijk de tarifering 2017 aan de verschillende doelgroepen 

van gebruikers (bv specifieke doelgroepen bij VGC) 

- We houden ook rekening met ons netwerk van tolken en vertalers, hun statuut, hun 

noden en behoeften. 

Operationele doelstelling 5.3. 

BO/BA bouwt een professioneel team uit. 

- BO/BA voorzien een duidelijk personeelsbeleid (functiebeschrijvingen, onthaal van 

nieuwe werknemers, taakverdeling, arbeidsreglement, planning, maandelijks 

teamoverleg, evaluatie, gesprekken...) Een duidelijke taakomschrijving helpt elk 

teamlid om optimaal te functioneren op de werkvloer. 

- BO/BA voorzien in 2017 vorming op de werkvloer voor het team en dit volgens noden 

en behoeften die er zijn ( hoe omgaan met stress, werkdruk, communicatie met de 

gebruikers, veerkracht, ...) 
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- BO/BA voorzien vormingsmogelijkheden extern voor de teamleden in functie van 

toepassing op de werkvloer. 

- BO/BA voorzien ondersteuning van de teamleden in hun functie en schrijven daartoe 

o.a. procedures uit voor o.a. de verschillende matchfuncties.  

- De kwaliteitsmedewerker rapporteert maandelijks over de genomen akties. 

- BO/BA schrijven een handleiding voor de update van de website uit. 

- BO/BA voorzien in regelmatig ( maandelijks) teamoverleg om de dagelijklse werking 

bij te sturen en op te volgen. 

- BO/BA schrijven een procedure voor de boekhouding uit. 

- BO/BA onderzoekt alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden zoals PWA, stage 

Actiris/Joblink etc. 

- De coördinator rapporteert hierover aan de voorzitter, RVB en AV. 
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Bijlage 2 – Organigram 2017 BO/BA 

organigram 2017 BO- BA    

    Brussel Onthaal vzw   Bruxelles Accueil asbl 

            

coördinatiefunctie L1 Marianne Scheppers  3/5 VTE 
Marianne 
Scheppers 2/5 VTE 

    Vanessa De Tobel 3/5 VTE     

            

kwaliteitsfunctie A1 Sajia Haldjaoui 
0,5/5 
VTE     

    Vanessa De Tobel       

    Sofie Van Den Bussche 1 VTE     

            

match telefoontolken A2 Ukshinaj Shpend    2/5 VTE Ukshinaj Shpend  2/5 VTE 

    Hassan Wali 1/5 VTE     

    Ruben Akhayan 1/5 VTE Ruben Akhayan 2/5 VTE 

    Zoé Dumont (jobstudente)       

            

match tolken ter plaatse A2 Lusya Oganova 1 VTE Sajia Haldjaoui 1,5/5 ETP 

    
Hassan Wali ( 0,5 VTE 
Maribel) 4/5 VTE     

    Serge Sinijajaye 3/5 VTE     

    Abdellah Fakih Lanjri 3/5 VTE     

    Valérie De Groote (jobstudente)     

            

match schriftelijk vertalen A2 Sajia Haldjaoui 1/5 VTE Sajia Haldjaoui 1/5 VTE 

    Ruben Akhayan 1/5 VTE Ruben Akhayan 1/5 VTE 

            
boekhouding en 
administratieve A1 Serge Sinijajaye 2/5 VTE     

ondersteuning A2 Carmela Lombino 4/5 VTE     

            

totaal      

      

ADV gerechtigd  Serge, marianne, Lusya,     

  Carmela, Shpend    
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Bijlage 3 – Nieuwe inschrijvingen tolken 

Nieuwe inschrijvingen in 2017 
In totaal: 127, waarvan op 31/12/2017 nog 116 actief en 9 non-actief 

Onderstaande gegevens hebben betrekking op de actieve tolken 

Contacttaal 

Contactaal NL: 65 

Contacttaal FR: 42 

Contactaal EN: 9 

Activiteiten  

Voor TP en TT: 130 nieuwe tolken 

voor vertalen: 34 nieuwe vertalers 

Opmerking: vaak schrijft iemand zich in voor meerdere activiteiten 

Talenkennis 

Deze actieve tolken spreken volgende talen  

Opmerking: vaak spreekt een tolk meerdere talen 

Taal Aantal tolken 

Albanees 2 

Amhaars 2 

Arabisch Maghrebijns 17 

Arabisch Standaard 34 

Aramees 1 

Armeens 2 

Bengaals 1 

Berbers-Rif 1 

BSK 1 

Chinees Standaard 1 

Dari 21 

Deens 1 

Duits 2 

Engels 58 

Farsi 9 

Frans 65 

Georgisch 1 

Grieks 1 

Hindi 6 

Hongaars 1 

Italiaans 4 

Kasjmiri 1 
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Koerdisch (Kurmanji en Badini) 1 

Lingala 2 

Litouws 1 

Malinké 1 

Mongools 1 

Moré 1 

Nederlands 67 

Pasjtoe 10 

Peul 1 

Portugees 3 

Punjabi  1 

Roemeens 4 

Russisch 4 

Slowaaks 1 

Sloveens 1 

Somalisch 8 

Spaans 18 

Susu 1 

Tamazight 1 

Tigrinya 2 

Tsjechisch 1 

Turks 6 

Urdu 9 

 

Bijlage 4- Rekruteringsacties 2017 

Rekruteringsacties 2017 
Beurzen/markten 

 Vrijwilligersmarkt Superdivers – 9 maart 2017 – georganiseerd door Steunpunt vrijwilligerswerk 

Brussel in 1000 Brussel 

 Social Profit salon – 19 december 2017 – georganiseerd door Vivo Social Profit in Vilvoorde 

Advertenties 

 Plaatsing advertenties op website van VDAB, Actiris, vrijwilligerswerk.be, 

steunpuntvrijwilligerswerk Brussel, FMDO 

Spontane mailing 

  Naar netwerk van tolken en vertalers (hele jaar door als de nood zich voordeed) 

Oproep voor extra tolken/vertalers voor bepaalde talen 

Lijst gecertificeerden 

 Nieuwe gecertificeerde sociaal tolken gecontacteerd om samenwerking te bespreken 
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Bijlage 5- Vormingsaanbod 2017 

DEONTOLOGIE VAN HET SOCIAAL TOLKEN – NEDERLANDSTALIG 

9 januari 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

5 Pasjtoe, Dari, Albanees, Servisch, 
Swahili 

3 (Pasjtoe, Dari, Albanees) 

2 februari 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

6 Portugees, Frans, Arabisch, Dari,  2 (Arabisch, Pasjtoe, Dari) 

10 maart 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

7 Arabisch, Tigrinya, Lingala,  4 (Arabisch, Tigrinya) 

27 maart 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

5 Tibetaans, Urdu, Arabisch, 
Roemeens 

2 (Urdu, Roemeens) 

15 juni 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

4 Arabisch 1 

25 juli 2017    
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

7 Armeens, Dari, Pasjtoe,  5 

30 augustus 2017      
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

7 Arabisch, Albanees, Engels, Spaans, 
Dari, Hongaars,  

7 

3 oktober 2017        
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

4 Turks, Arabisch, Dari, Pasjtoe 3 

28 november 2017       
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

14 Russisch, Spaans, Arabisch, Duits, 
Portugees, Engels, Roemeens, 
Grieks,  

8 
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Deontologie van het sociaal tolken - Franstalig 

19 januari 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

9 Porugees, Moré, Roemeens, 
Oekraïens, Spaans 

4 (Portugees, Moré, 
Spaans) 

16 februari 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

9 Arabisch, Peul, Somalisch, Turks, 
Engels 

7 (Turks, Engels, Arabisch, 
Somalisch) 

21 maart 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

9 Rom, Farsi, Dari, Somalisch,  5 (Farsi, Dari, Arabisch) 

18 april 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

11 Russisch, Dari, Albanees, 
Roemeens, Arabisch, Turks 

(inschrijvingen nog 
afwachten) 

17 mei 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

5 Arabisch, Armeens, Arameens, 
Dari, Urdu, Russisch, Farsi, Pashto 

1 (Dari-Farsi-Arabisch) 

12 juillet 2017  
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

14 Arabisch, Dari, Farsi, Tigrinya, 
Malinké, Lingala 

11 (Lingala, Dari, Pasjtoe, 
Arabisch, Malinké, 
Tigrinya) 

25 oktober 2017  
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

14 Arabisch, Somalisch, Roemeens, 
Slowaaks, Albanees, Sousou, Peul, 
Hindi, Urdu, Farsi, Dari 

8 

22 november 2017 
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

11 Engels, Urdu, Arabisch, Spaans, 
Lingala, Farsi, Dari, Hindi, Bengaal, 
Frans, Nederlands, Chinees, 
Italiaans 

8 

13 december 2017    
 
 

Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

7 Italiaans, Frans, Arabisch, Turks, 
Portugees, Russisch, Engels 

5 
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Deontologie van het sociaal tolken - Engelstalig 

17 oktober 2017  
Aantal deelnemers Talen/nationaliteit Effectief ingeschreven 

3 Hindi, Urdu, Pasjtoe, Dari, Tigrinya 1 (+1 geweigerd om 
deontologische redenen) 
(Pashtou, Dari) 

Oefensessie rollenspelen 23 maart 2017 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

4 Arabisch (Marokko, Syrië, Algerije) 

Fedasil – Accueil en Belgique 14 februari 2017 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

7 Arabisch, Portugees, Frans, Farsi, Somalisch 

Fedasil – opvang in België 16 maart 2017 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

8 Albanees, Arabisch, Duits, Frans, Vietnamees 

Echange d’expériences – émotions et culture 21 februari 2017 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

8 Arabisch, Dari/Farsi, Frans, Turks,  

Uitwisseling van ervaringen – emoties en cultuur 21 februari 2017 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

7 Arabisch, Armeens, Somalisch, Albanees 

 

Technique de la prise des notes – 28 maart 2017 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

10 Italiaans, Albanees, Arabisch, Dari, Farsi, 
Russisch, Peul, Frans, Nederlands, Spaans 
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Interprétariat en milieu hospitalier – 26/05/2017 tot 09/06/2017 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

Gemiddeld 10 Arabisch, Turks, Engels, Somalisch, Russisch, 
Vietnamees, Farsi 

Session d’information: Huis van het Nederlands 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

6 Arabisch, Spaans, Russisch, Arabisch 
Maghrebijns 

 
 

 

Infosessie: Nederlands oefenen 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

3 Arabisch, Ewe 

Film: Inburgering Inch’Allah 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

5 Arabisch, Spaans, Pashtou, Dari, Maghrebijns 
Arabisch 

Infosessie: Actiris (NL) 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

10 Chinees, Duits, Pashtou, Dari, Arabisch, 
Russisch, Spaans, Albanees 

Session d’info: Actiris 

Aantal deelnemers Talen/nationaliteit 

6 Pashtou, Arabisch, Maghrebijns Arbabisch, 
Russisch, Spaans  
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Bijlage 6- Taalaanbod Brussel Onthaal 2017 

2017 BO           

gevraagde talen TP TT SV totaal  uitgevoerde talen TP TT SV totaal 

Afar 12 0 0 12  Afar 8 0 0 8 

Akan 1 0 0 1  Akan 0 0 0   

Albanees 327 297 3 627  Albanees 265 293 3 561 

Amhaars 19 35 1 55  Amhaars 7 32 1 40 

Arabisch-Egyptisch 36 3 0 39  Arabisch-Egyptisch 27 3 0 30 

Arabisch Libisch 9 0 0 9  Arabisch Libisch 6 0 0 6 

Arabisch-Maghrebijns 406 20 0 426  Arabisch-Maghrebijns 328 18 0 346 
Arabisch modern 
standaard 3012 772 25 3809  Arabisch modern standaard 2469 760 25 3254 

Aramees 11 0 0 11  Aramees 1 0 0 1 

Armeens 150 56 2 208  Armeens 121 54 2 177 

Azeri 1 4 0 5  Azeri 1 1 0 2 

Bajuni 0 3 0 3  Bajuni 0 0 0 0 

Balinees 0 1 0 1  Balinees 0 0 0 0 

Bambara 3 1 0 4  Bambara 2 1 0 3 

Bengaals 42 15 0 57  Bengaals 21 3 0 24 

Berbers-Atlas 3 0 0 3  Berbers-Atlas 1 0 0 1 

Berbers-Rif 47 0 0 47  Berbers-Rif 38 0 0 38 

Bosnisch 0 1 0 1  Bosnisch 0 1 0 1 

Bulgaars 171 9 2 182  Bulgaars 118 8 2 128 

Chinees 20 42 0 62  Chinees 16 36 0 52 

Dari 956 369 6 1331  Dari 694 362 6 1062 

Dioula 2 0 0 2  Dioula 0 0 0 0 

Duits 6 0 8 14  Duits 3 0 6 9 

Edo 2 0 0 2  Edo 0 0 0 0 

Engels 25 0 27 52  Engels 16 0 26 42 

Farsi 249 118 2 369  Farsi 177 114 2 293 

Frans 118 3 89 210  Frans 79 3 85 167 

Georgisch 87 126 1 214  Georgisch 69 124 0 193 

Grieks 8 1 1 10  Grieks 4 1 0 5 

Haoessa 11 3 0 14  Haoessa 7 3 0 10 

Hebreeuws 0 1 0 1  Hebreeuws 0 0 0 0 

Hindi 16 3 0 19  Hindi 10 3 0 13 

Hongaars 11 4 2 17  Hongaars 1 1 1 3 

Indonesisch 1 2 0 3  Indonesisch 0 0 0 0 

Italiaans 15 4 0 19  Italiaans 10 3 0 13 

Japans 0 1 0 1  Japans 0 0 0 0 

Kabyle 2 0 0 2  Kabyle 1 0 0 1 

Kikongo 1 0 0 1  Kikongo 0 0 0 0 

kinyarwanda 43 13 1 57  kinyarwanda 33 13 0 46 

Kirundi 2 0 0 2  Kirundi 1 0 0 1 

Koerdisch 108 120 0 228  Koerdisch 70 111 0 181 
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kotokoli 3 0 0 3  kotokoli 2 0 0 2 

Kroatisch 1 1 0 2  Kroatisch 1 0 0 1 

Lets 0 1 0 1  Lets 0 0 0 0 

Lingala 44 6 0 50  Lingala 19 6 0 25 

Macedonisch 18 6 0 24  Macedonisch 14 6 0 20 

Madingo 2 0 0 2  Madingo 0 0 0 0 

Malinke 45 1 0 46  Malinke 27 0 0 27 

Moldavisch 1 1 0 2  Moldavisch 0 1 0 1 

Mongools 4 37 0 41  Mongools 0 4 0 4 

Moré 0 1 0 1  Moré 0 0 0 0 

Nepalees 1 6 0 7  Nepalees 0 2 0 2 

Oekraïens 3 2 1 6  Oekraïens 2 1 0 3 

Oromo 3 2 0 5  Oromo 1 0 0 1 

Oigour 1 0 0 1  Oigour 0 0 0 0 

Pashaya 3 0 0 3  Pashaya 0 0 0 0 

Pashtoe 1083 436 13 1532  Pashtoe 712 415 10 1137 

Peul 106 17 0 123  Peul 78 15 0 93 

Pidgin 2 0 0 2  Pidgin 0 0 0 0 

Pools 338 7 4 349  Pools 258 7 4 269 

Portugees 74 17 7 98  Portugees 44 17 7 68 

Punjabi 25 8 0 33  Punjabi 15 7 0 22 

Roemeens 387 10 5 402  Roemeens 326 10 5 341 

Rom 11 4 0 15  Rom 0 0 0 0 

Russisch 320 359 7 686  Russisch 264 354 7 625 

Servisch 29 30 3 62  Servisch 21 28 2 51 

Sloveens 0 0 1 1  Sloveens 0 0 1 1 

Slowaaks 7 3 0 10  Slowaaks 5 2 2 9 

Somali 365 175 4 544  Somali 227 164 3 394 

Spaans 128 43 9 180  Spaans 85 35 9 129 

Susu 24 1 0 25  Susu 10 1 0 11 

Swahili 28 9 0 37  Swahili 22 9 0 31 

Tagalog 1 0 0 1  Tagalog 0 0 0 0 

Tamil 64 24 0 88  Tamil 40 20 0 60 

Thai 10 0 0 10  Thai 1 0 0 1 

Tibetaans 58 48 0 106  Tibetaans 48 40 0 88 

Tigrinya 211 194 2 407  Tigrinya 86 168 1 255 

Tsjechisch 1 7 1 9  Tsjechisch 1 6 1 8 

Tsjetsjeens 21 3 0 24  Tsjetsjeens 15 3 0 18 

Turks 505 56 9 570  Turks 383 53 9 445 

Twi 1 11 0 12  Twi 0 9 0 9 

Urdu 113 12 1 126  Urdu 71 12 1 84 

Vietnamees 31 41 0 72  Vietnamees 27 41 0 68 

Wolof 7 0 0 7  Wolof 5 0 0 5 

Zweeds 1 1 0 2  Zweeds 0 0 0 0 

totaal 10013 3607 237 13857  totaal 7414 3384 221 11019 
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Bijlage 7- Taalaanbod Bruxelles Accueil 2017 

2017 BA           

langues demandées TP TT SV totaal  langues prestées TP TT SV totaal 

Afar 8 0 0 8   Afar 2 0 0 2 

Akan 1 0 0 1   Akan 0 0 0 0 

Albanees 90 225 1 316   Albanees 80 224 0 304 

Amhaars 17 16 0 33   Amhaars 9 12 0 21 

Arabisch-Egyptisch 1 0 0 1   Arabisch-Egyptisch 1 0 0 1 

Arabisch Libisch 1 0 0 1   Arabisch Libisch 0 0 0 0 
Arabisch-
Maghrebijns 120 22 0 142   

Arabisch-
Maghrebijns 84 21 0 105 

Arabisch modern 
standaard 781 1019 15 1815   

Arabisch modern 
standaard 648 1008 13 1669 

Armeens 11 34 1 46   Armeens 9 33 1 43 

Azeri 0 3 1 4   Azeri 0 0 0 0 

Bambara 1 2 0 3   Bambara 0 2 0 2 

Bengaals 16 6 0 22   Bengaals 11 2 0 13 

Berbers-Rif 6 0 0 6   Berbers-Rif 4 0   4 

Bulgaars 42 14 2 58   Bulgaars 30 14 1 45 

Chinees 19 59 0 78   Chinees 11 54 0 65 

Crio 2 1 0 3   Crio 2 0 0 2 

Dari 263 616 13 892   Dari 190 606 8 804 

Dioula 7 0 0 7   Dioula 7 0 0 7 

Duits 1 1 0 2   Duits 0 0 0 0 

Edo 1 5 0 6   Edo 0 4 0 4 

Engels 15 2 12 29   Engels 12 2 10 24 

Ests 0 1 0 1   Ests 0 0 0 0 

Farsi 71 136 7 214   Farsi 51 134 4 189 

NL/FR 8 1 16 25   NL/FR 4 1 12 17 

Georgisch 53 64 0 117   Georgisch 41 41 0 82 

Grieks 6 0 0 6   Grieks 3 0 0 3 

Haoessa 5 1 0 6   Haoessa 5 1 0 6 

Hindi 1 1 2 4   Hindi 0 1 0 1 

Hongaars 6 9 0 15   Hongaars 4 3 0 7 

Italiaans 25 5 3 33   Italiaans 19 5 2 26 

Japans 0 2 0 2   Japans 0 1 0 1 

kinyarwanda 35 3 0 38   kinyarwanda 27 3 0 30 

Kirundi 5 3 0 8   Kirundi 3 3 0 6 

Kiswahili 5 0 0 5   Kiswahili 3 0 0 3 

Koerdisch 22 107 0 129   Koerdisch 12 98 0 110 

Koreaans 0 1 0 1   Koreaans 0 1 0 1 

Lingala 10 9 1 20   Lingala 7 9 1 17 

Macedonisch 5 6 1 12   Macedonisch 2 6 0 8 

Madegaskisch 1 0 0 1   Madegaskisch 0 0 0 0 

Madingo 1 0 0 1   Madingo 0 0 0 0 
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Malinke 23 8 0 31   Malinke 16 7 0 23 

Mongools 0 5 0 5   Mongools 0 0 0 0 

Moré 5 2 0 7   Moré 4 1 0 5 

Nepalees 3 0 0 3   Nepalees 2 0 0 2 

Oekraïens 2 0 0 2   Oekraïens 1 0 0 1 

Pashtoe 343 547 15 905   Pashtoe 218 511 10 739 

Peul 178 25 2 205   Peul 139 21 1 161 

Pools 64 12 3 79   Pools 43 11 1 55 

Portugees 33 25 3 61   Portugees 17 23 2 42 

Punjabi 3 18 0 21   Punjabi 2 18 0 20 

Roemeens 83 25 2 110   Roemeens 66 24 1 91 

Rom 0 4 0 4   Rom 0 0 0 0 

Russisch 67 195 6 268   Russisch 45 194 5 244 

Servisch 10 35 0 45   Servisch 8 35 0 43 

Singalees 0 1 0 1   Singalees 0 1 0 1 

Slowaaks 15 7 0 22   Slowaaks 7 6 0 13 

Somali 290 107 3 400   Somali 209 105 2 316 

Spaans 33 17 2 52   Spaans 30 14 1 45 

Susu 12 0 0 12   Susu 9 0 0 9 

Swahili 13 14 0 27   Swahili 11 13 0 24 

Tamil 17 9 1 27   Tamil 10 8 1 19 

Thai 4 0 0 4   Thai 0 0 0 0 

Tibetaans 18 16 1 35   Tibetaans 13 15 0 28 

Tigrinya 144 222 3 369   Tigrinya 70 179 3 252 

Tsjechisch 1 0 0 1   Tsjechisch 0 0 0 0 

Turks 89 65 2 156   Turks 64 63 1 128 

Twi 1 0 0 1   Twi 0 0   0 

Urdu 23 18 1 42   Urdu 17 18 1 36 

Vietnamees 1 18 0 19   Vietnamees 0 16 0 16 

Wolof 2 1 0 3   Wolof 2 1 0 3 
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Bijlage 8- Evaluaties 2017 

Overzicht van de evaluaties door gebruikers in 2017 

  Onderwerp Aantal 

Evaluaties (431) heel tevreden/tevreden 431 

    
Klachten (53) te laat/niet aanwezig/niet op tijd verwittigd 22 

  niet neutraal  22 

  niet volledig  8 

  kennis FR/EN/NL  7 

  negatieve houding  6 

  zich niet voorgesteld  6 

  kennis vreemde taal  4 

  beroepsgeheim  1 

  andere: kennis terminologie onvoldoende  1 

  andere: tolktechniek  1 

  andere: onderling gewisseld met tolk zonder te verwittigen  1 

    
Algemeen (20) Opmerkingen over te laat komen  
    
Acties persoonlijke gesprekken met kwaliteitsmedewerker  
  feedback via matchers   
  korte feedback kwaliteitsmedewerker (bijvoorbeeld via telefoon) 

  vermelding in nieuwsbrief  
  mail met verduidelijking afspraken  
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Bijlage 9- Stappen naar een kwaliteitshandboek 

Welke stappen zijn in 2017 gezet rond het kwaliteitshandboek? 

Uitwerken kader KHB: waarom KHB? Wat moet erin? Hoe moet het eruitzien? 

 

Acties: 

- Gesprekken Sofie met ‘experten’: Jo Jespers (seniorconsultant Hefboom), Sabine Van 

Quathem (kwaliteitscoördinator woongemeenschap de Ark), Sarah Van Pevenage 

(directeur Pag Asa), Liesbeth Curinckx (stafmedewerker kwaliteitsbeleid Agentschap 

Integratie en Inburgering) 

- Vergaderingen met Marianne, Vanessa en Sofie: hoe moet het KHB eruitzien voor 

Brussel Onthaal? 

- Tweedaagse opleiding in december ‘werken aan kwaliteit’ van Prose: hoe werkt een 

organisatie aan kwaliteit? Welke aandachtspunten, methodieken, basisvereisten, … zijn 

er? 

 

Resultaat: 

Doel KHB 

1. In kaart brengen, beheersen en verbeteren van processen 

2. Kennisbeheer 

3. Doel is intern gebruik: voor onze eigen werking en gedragen door de collega’s. Het 

moet een praktisch bruikbaar instrument zijn waar iedereen kan naar teruggrijpen.  

 

Kader: kwaliteitswijzer EFQM 

Brussel Onthaal kan dit model gebruiken als kader om het kwaliteitshandboek op te 

bouwen. Het voordeel van het model is dat ze aan de organisatie de vrijheid laat om het 

op maat te gebruiken volgens haar eigen noden. Onze focus ligt in eerst instantie op het 

uitwerken van de (kern)processen: dit is de belangrijkste vraag die vervat zin in het doel 

van het kwaliteitshandboek.  

Wat naar boven kwam tijdens verschillende gesprekken met ‘experts’ en in de vorming 

van Prose, is dat - om echt kwaliteitsvol te werken - er eigenlijk aandacht nodig is voor alle 

gebieden (hele organisatie, beleid, deel van cultuur). Als het kwaliteitshandboek niet 

opgenomen wordt in de gehele werking is het risico groot dat dit niet gebruikt wordt en ‘in 

de kast blijft liggen’.  
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2. Concrete uitwerking KHB (focussen processen) 

 

1. Evaluatie stand van zaken: welke processen hebben we? Op welke manier zijn ze tot 

nu toe uitgewerkt? Is het systematisch? Hoe worden de processen beheerd? 

 

Evaluatie samen met Marianne, Vanessa en Sofie. Op basis van deze evaluatie werden 

doelen bepaald (waar hebben we aandacht voor bij het in kaart brengen? Hoe gaan we aan 

de slag?) 

1. IDENTIFICEREN VAN PROCESSEN: Uitwerken vaste methodiek procesomschrijving, 

betrekken van betrokken medewerkers 

2. BEHEEERSEN VAN PROCESSEN: Belangrijke stappen in het proces worden 

vastgelegd, er worden indicatoren aan gekoppeld, bevoegdheden worden uitgewerkt 

3. VERBETEREN VAN PROCESSEN: Op basis van indicatoren worden processen 

bijgestuurd 

2. Acties werden bepaald: Op welke processen willen we ‘inzetten’? Wat is prioritair?  

Tolken ter plaatse en boekhouding 

3. In kaart brengen van processen  

- Proces tolken ter plaatse:  

o Kort bezoek bij Agentschap Integratie en Inburgering om te kijken hoe zij hun 

werking inrichten (zowel voor proces TTP als bevestigingen) 

o 2 vergaderingen met algemeen team om proces in kaart te brengen 

o Vergaderingen in kleiner team (TP) om proces verder te verduidelijken + werking 

te ondersteunen 

o Vergaderingen met Marianne, Vanessa en Sofie: nadenken over indicatoren, 

opvolgen processen, … 

- Proces boekhouding – bevestigingen: in kaart brengen van huidig proces + samen met 

betrokken medewerkers in kaart brengen waar verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. 

Opzetten actieplan om systeem te veranderen + communicatie naar betrokkenen 

- Aanzet uitwerking algemeen sjabloon 
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Bijlage 10- Tarifering gebruikers 2017 

Tarieven Brussel Onthaal 2017: 

Tolken ter plaatse (aanvraag via de onlineapplicatie): 

 

- Inzet gecertificeerde tolk:  45€/u en 11,25€/begonnen kwartier 

 

- Inzet niet gecertificeerde tolk:          20€/u en 5€/begonnen kwartier  

 

    

Bij inzet van tolk voor een tolkgesprek dat buiten Brussel plaatsvindt of bij inschakeling van 

een tolk woonachtig buiten Brussel worden volgende verplaatsingskosten aangerekend: 

 

 Reële vervoerskost ( 0,33€/km of ticket openbaar vervoer)  

 

Schriftelijk vertalen: 

 

- Inzet al dan niet gecertificeerde vertaler: 20€/bladzijde (ongeveer 400 woorden) 

- Revisie van de vertaling: 15€/bladzijde 

 

 

Telefoontolken (aanvullend aanbod op het telefoontolken van het EVA): 

- Telefoongesprek (max 20’):  15€/opdracht (vanaf 20 min wordt een tweede prestatie 

aangerekend) 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

www.sociaalvertaalbureau.be 
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