
 

 

 
 



 

 
 

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 2019 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 en voorzieningen, partners en 

ondersteuners...  

Dank aan allen voor het engagement en het gepresteerde werk! 

 

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

Minderheden – Bianca Debaets 
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Ter inleiding 

 

Het is een beetje onwezenlijk om in deze 

coronadagen terug te blikken op 2019. Nooit in de 

geschiedenis leverde Brussel Onthaal/ Brussel 

Accueil zo veel tolk- en vertaalprestaties: 

 

 

 

 

 

Een stijging met 41 % tegenover 2018. Het BO/BA-

team heeft zich uit de naad gewerkt om dat voor 

mekaar te krijgen: meer dan honderd tolk- en 

vertaalaanvragen per dag matchen aan even zoveel tolken of vertalers.  En dat werd 

gepresteerd met dezelfde subsidies en met nagenoeg hetzelfde team als in 2018  

 

Door de lockdown-maatregelen rond de coronacrisis zit het grootste deel van dat team 

nu in technische werkloosheid. Per dag lopen er nu slechts een dertigtal aanvragen 

voor telefoontolken binnen en aanvragen voor schriftelijk vertalen zijn vooral teksten 

rond de coronacrisis en – maatregelen. Het tolken ter plaatse is voorlopig om 

begrijpelijke redenen opgeschort.  Het enige lichtpuntje in deze sombere periode is dat 

webcamtolken meer ingang vindt.   

 

2020 belooft, na het schitterende 2019, een moeilijk jaar te worden. Zeker als je weet 

dat Brussel Onthaal en Bruxelles Accueil voor twee derden bouwen op de inkomsten 

uit eigen exploitatie en slechts voor een derde op subsidies. De coronacrisis hakt zeer 

sterk in op die inkomsten. 

 

Maar dat het BO/BA-team een bijzonder warme werksfeer heeft kan u ook lezen in de 

getuigenissen van stagiairs die met ons kwamen meewerken. Die spirit zal ons veilig 

door de coronacrisis loodsen. 

 

Zorg goed voor jezelf en nog beter voor anderen.  

 

 

Bob Pleysier, 

Voorzitter van het bestuursorgaan BO/BA 

April 2020 

 

 

 

 

 

27.379 
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1/ Wat is sociaal tolken en vertalen? 

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

 

° Definitie van sociaal tolken/vertalen: 

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 (STV-diensten) werken voor 12 omschreven sectoren: 

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 STV-diensten 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. 

In 2019 waren er 4 Nederlandstalige STV-diensten actief in Vlaanderen en Brussel, nl. de 

STV-diensten van de steden Antwerpen, Gent, Brussel en het Agentschap Integratie-

Inburgering. Zie https://www.integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-

vertalen. Verder zijn er 3 Franstalige sociaal tolk- en vertaaldiensten actief in Brussel en 

Wallonië, nl. Bruxelles Accueil, Sétis Bxl en Sétis Wallon. 

 

 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, smartphone of tablet. 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. 

https://www.integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen
https://www.integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen
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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 er wegens taalproblemen niet met elkaar kan worden 

gecommuniceerd. 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. 

 

° Het STV als taalondersteunende instrumenten binnen een taal- of 

communicatiebeleid van de gebruikersorganisatie. 

Een gebruikersorganisatie heeft er alle baat bij om binnen de eigen organisatie een 

communicatiebeleid te ontwikkelen, waarin het voor de medewerkers duidelijk wordt welke 

communicatie-overbruggende tools kunnen worden ingezet bij hun dienstverlening aan 

anderstalige personen. Het STV (telefoon-webcam- tolken ter plaatse) zijn enkele taal- 

ondersteunende instrumenten naast andere zoals pictogrammen, contacttaal, online 

vertaalprogramma’s (bv. Google translate, DeepL, …), eenvoudig Nederlands, klare taal, een 
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intercultureel bemiddelaar, audio- en video-opnames, etc. Het is belangrijk om te weten welk 

instrument in welke situatie kan ingezet worden en wat de mogelijke impact ervan is op de 

toegankelijkheid van de dienstverlening.  

Kind en Gezin ontwikkelde hiervoor in het verleden een communicatiematrix, die verder 

uitgewerkt werd als een communicatiewaaier (beslissingsmodel) binnen het Agentschap 

Integratie-Inburgering. https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier. 

In Brussel werd de nood aangevoeld om een communicatiemodel uit te werken op maat van 

een meertalige stad Brussel. Het Huis van het Nederlands, verantwoordelijk voor taalbeleid in 

Brussel, kreeg groen licht van de VGC om samen met haar partners dit Brusselse 

beslissingsmodel uit te werken. In  2019 kwam een eerste communicatiemodel  tot stand voor 

Brusselse hulp- en zorgverleners, zie www.communicatiegids.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal tolken en vertalen 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier
http://www.communicatiegids.be/
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2/ Werking 2019 

2.1- Situering van BO/BA 

 

Onze operationele werking van het STV in Brussel en aanvullend in België wordt gedragen 

door 2 vzw’s, nl. Brussel Onthaal (BO) en Bruxelles Accueil (BA): 

 

- Het netwerk van sociaal tolken en vertalers wordt gedeeld door beide vzw’s. 

- Het registratiesysteem is tweetalig en omvat beide vzw’s.  

- De website is tweetalig en omvat beide vzw’s met hun eigen specificiteiten. 

- Het team is over beide vzw’s verdeeld, alsook de coördinatie, zie organigram 2019 

BO/BA in de bijlagen.  

- De werkingskosten worden verdeeld over beide vzw’s met een jaarlijkse verdeelsleutel, 

terug te vinden in de Dienstverleningsovereenkomst tussen beide vzw’s. 

- Het bestuursorgaan is hetzelfde bij BO als bij BA en dit om een afgestemd en 

geïntegreerd beleid te kunnen voeren.  

 

Brussel Onthaal vzw (BO) 

Is de Nederlandstalige STV-dienst voor tweetalig Brussel: voor Nederlandstalige of 

tweetalige voorzieningen in Brussel. BO biedt 

- Een Nederlandstalig gecertificeerd aanbod STV in Brussel. 

- Een aanvullend meertalig niet-gecertificeerd maar opgeleid aanbod STV in Brussel 

en aanvullend in Vlaanderen 

 

Bruxelles Accueil asbl (BA) 

Is de Franstalige STV-dienst voor Franstalig Brussel en aanvullend in Wallonië. BA biedt 

- een meertalig niet-gecertificeerd maar opgeleid aanbod STV in Brussel en aanvullend 

in Wallonië. 

 

 

2.2- 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 bijkomend 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. 
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Visie 

 

De visie van BO/BA rust op drie uitgangspunten: 

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

Behoeftedekkend: BO/BA is klantgericht met de ambitie om een maximaal en flexibel aanbod 

sociaal tolken en vertalen te organiseren dat tegemoetkomt 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.  

 

Brussels 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. 

 

         

2.3- Het bestuursorgaan van BO/BA 

         

De bestuursleden van de beide bestuursorganen van Brussel Onthaal vzw en Bruxelles 

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

mogelijk. In 2019 zijn deze bestuursorganen samengesteld uit de volgende bestuursleden: 

 

Bob Pleysier    Voorzitter (tekenbevoegdheid) 

Claude Castiau   Deken Brussel Centrum 

Anne Dussart    Caritas International 

Thibaut Cardon   Vrijwilliger, vertaler (tekenbevoegdheid) 

Svetlana Vogeleer-Aloushkova Docente Marie Haps (op rust) 

Sarah De Hovre   Directeur PAG-ASA 

Chantal Vermeersch   Gecertificeerd sociaal tolk/vertaler 

 

De bestuursorganen van BO/BA werden technisch ondersteund door Marianne Scheppers, 

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

 

De bestuursorganen van BO/BA hadden plaats op maandagen 25/3-06/05-23/09-09/12/2019. 

De Algemene Vergadering kwam samen op 06 mei en 23 september 2019. Thema’s als de 

evolutie in de aanvragen en prestaties, evoluties binnen het STV-landschap, tarifering en 

inkomsten, subsidie- en personeelsbeleid, jaarrekeningen en begroting, aanpassingen van de 

statuten aan de nieuwe vzw-wetgeving kwamen o.a. aan bod. 
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2.4- Het team van BO/BA in 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bijlage 1 is het organigram BOBA 2019 terug te vinden. 

 

Het team bestond uit wisselend 12 medewerk(st)ers. Een vaste vrijwilligster bood op 

regelmatige basis administratieve ondersteuning en 2 medewerkers werkten mee met een art. 

60 contract (OCMW Ukkel en OCMW Brussel).  

 

De teamdag naar Gent liet even de dagelijkse stress en beslommeringen achterwege en 

versterkte de teamspirit … 
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Verder stonden verschillende stagiaires en jobstudenten het team bij. In bijlage 2 is hiervan 

een overzicht te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage februari 2019 

Zodra je het bureau in Sainctelettesquare binnenkomt, is het een koor van “Bonjour! Goedemorgen! Gaat het, ça va?” en de 

gezellige sfeer gaat de hele dag door, tijdens de lunch en tijdens de pauzes, die toelaten om wat te kletsen over het leven en 

minder serieuze dingen. 

Ik ben Anna, een Italiaanse studente die verliefd is geworden op Brussel tijdens haar Erasmus-programma. Om langer in 

België te blijven, heb ik stagegelopen bij Brussel Onthaal vzw, en ik had veel geluk ermee! Ik heb genoten van de gezellige 

sfeer bij Brussel Onthaal, en ik wil graag iedereen die hier werkt bedanken; dankzij jullie was mijn stage een heel positieve 

en leuke ervaring. Jullie zijn fantastische collega’s geweest, altijd klaar om te helpen en goede tips te geven. Tijdens mijn 

stage ben ik ook ‘op missie’ geweest; ik kreeg de mogelijkheid om ‘Klein Kasteeltje’ te bezoeken en zo te begrijpen wat een 

sociaal tolk juist is, en vervolgens heb ik een voormiddag Frans-Italiaans getolkt in een ziekenhuis. 

Het Brussel Onthaal-team heeft haar best gedaan om mijn stage-ervaring zo compleet en gevarieerd mogelijk te maken, 

ondanks de hoeveelheid werk dat ze hebben. Enfin, hier kan je echt een ‘Open Deur’ vinden! Ik ben heel tevreden met mijn 

ervaring en ik raad het andere studenten zeker aan! 

Ik weet zeker dat ik op een dag het team van Brussel Onthaal terug zal zien om weer samen te werken, dus ik ga geen 

afscheid nemen maar wel a presto! 

Anna 

 

Joni 
stage en traduction juin 2019 

En juin 2019, j’ai fait un stage chez Bruxelles Accueil asbl. Cette expérience m’a ouvert les yeux à 

différents niveaux. Le stage était ma première expérience professionnelle dans le secteur de la 

traduction/interprétation et j’étais agréablement surprise de me retrouver immédiatement avec une 

organisation où il y avait une ambiance cordiale, soigneuse et joyeuse. J’ai vite compris que tout le 

monde donne beaucoup de valeur l’un à l’autre. Tous les collègues m’ont accueillie très 

chaleureusement. Écouter leurs histoires m’a donné une meilleure perspective sur les différentes 

cultures qui se réunissent à Bruxelles. En toute sincérité, je ne connaissais pas le concept d’un bureau 

de traduction sociale avant de venir ici, donc je ne savais pas à quoi je pouvais m’attendre. Mais de ce 

côté-là je suis bien tombée. J’ai découvert l’incroyable mission de Bruxelles Accueil et je suis contente 

d’avoir apporté ma petite collaboration à travers mon travail de traduction et de révision. J’ai souvent 

traduit vers des langues étrangères, ce qui m’a beaucoup appris et ce qui était un bon défi pour moi. 

Je voudrais remercier tous les collègues pour les bons conseils, le papotage et la gentillesse 

abondante ! 

 
Robbe 
Vertalen – administratieve ondersteuning 
maart – mei 2019 

Ik ben Robbe, student Bedrijfsvertaler-tolk aan de UC Leuven-Limburg. De afgelopen drie maanden liep ik hier stage bij 

Brussel Onthaal vzw. Op mijn eerste dag werd ik meteen hartelijk ontvangen door iedereen en dat gaf me een zeer 

goed gevoel. Het is een kleine dienst waar iedereen elkaar goed kent, wat zeker bij me past. De sfeer zat ook altijd goed, 

ondanks het vele werk. 

Ik was voornamelijk verantwoordelijk voor de match Telefoontolken. Tussendoor vertaalde ik documenten of vervulde 

ik enkele administratieve taken. Nu zit mijn stage erop, maar in juni sta ik hier al terug, als jobstudent. 

Ten slotte wil ik nog iedereen van Brussel Onthaal bedanken. Zij hebben er voor mij drie leuke en aangename maanden 

van gemaakt, dank u wel daarvoor! 
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Yousra 
Tolkstage juni-juli 2019 

Ik ben Yousra, studente vertaler/tolk. Ik woon nu al 7 jaar in België en heb dus hier het Frans geleerd. Mijn 

moedertaal is Spaans, dus dat hielp wel om het Frans te leren. Ik spreek ook Arabisch aangezien mijn ouders 

afkomstig zijn uit Marokko. Mijn talenkennis heeft eigenlijk mijn studiekeuze bepaald. Een aantal maanden 

geleden kwam ik toevallig de website van Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil tegen. Ik las toen dat het een 

sociaal tolk-en vertaaldienst was. Dit sprak me enorm aan en ik nam dan ook meteen contact op met hen. 

Vanessa antwoordde me met plezier.  Ik vroeg of ik vrijwillig stage kon lopen en ik was meteen welkom. In juni 

2019 startte ik mijn stage als sociaal tolk. Dit was de beste beslissing ooit. Dankzij deze stage leerde ik 

fantastische collega’s kennen die steeds klaarstonden om me te helpen. Deze stage heeft me ook de weg 

getoond die ik wil inslaan, die van sociaal tolk, een job waarbij men zich nuttig voelt, waarbij men mensen 

helpt die je daarvoor dan ook nog eens dankbaar zijn. Ik ben tevreden over mijn stage en blijf verder actief als 

vrijwilliger. Dank je wel Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil. 

Kaoutar (01/19) 
Ik wil eerst iedere medewerker van Brussel Onthaal bedanken; jullie hebben deze stage mogelijk 
gemaakt. Vooral Carmela met haar lieve glimlach sinds de eerste dag, Vanessa met haar dynamiek 
en haar open geest, Marianne voor haar openheid en Sajia voor onze samenwerking als vertalers, 
ondanks het koude bureau. Maar ook Abdellah, hij heeft me heel verrijkende opdrachten gegeven 
en naar mij geluisterd als het nodig was. Ik zal niet vergeten dat Serge mijn eerste stagedag ‘verpest’ 
heeft (Grapje!). Het was mijn eerste dag, eerste ochtend, ik maak me klaar en ik denk aan mijn 
rol als meisje dat net afgestudeerd is als vertaalster, heel trots op mezelf... maar Serge vraagt me 
om postzegels te gaan kopen aan het Noordstation  Goed, het lijkt erop dat dit erbij hoort ;)  
Los van het grapje, dank jullie wel, ook de mensen die ik hier niet persoonlijk vermeld. 
Een maand is natuurlijk een korte periode, maar het is wel genoeg om te begrijpen hoe belangrijk 
de communicatie is tussen de organisaties waarmee jullie werken. Het gaat over begrijpen hoe 
belangrijk nauwkeurigheid en detail zijn tijdens een vertaling of vertolking. Het is ook jezelf in 
iemand zijn of haar schoenen plaatsen tijdens een sociaal vertaling of vertolking. 
Ik was vooral ontroerd door het bevoorrechte contact met de mensen die vaak gemarginaliseerd 
of misverstaan worden, of alleen zijn. Deze mensen hebben slechts één wens: begrepen worden, 
ondanks de taalbarrière. De rol die de tolk vervult, is dus essentieel. Hij is de onmisbare 
tussenpersoon, hij praat met de cliënt, maar ook met de referentiepersoon. 
Dankzij deze stage heb ik goede mensen ontmoet, die zich inzetten voor een juistere en 
rechtvaardigere samenleving. Mensen die via hun verschillende beroepen bijdragen aan de 
versterking van een inclusievere samenleving. Een samenleving die iedereen verdedigt, zonder 
onderscheid. 
Ik herken mezelf in dit soort projecten. Het was dus helemaal niet moeilijk om me aan te passen. 
Ik weet al langer dat je in de sociale sector geduldig moet zijn, moet luisteren en expertise moet 
hebben. 
Daarom ben ik dankbaar om deel te hebben mogen uitmaken van dit multidisciplinair team. 
Ik ken nu de verschillende mogelijkheden van tolken, iets wat ik mezelf eerlijk gezegd nooit zag 
doen. Natuurlijk houd ik van vertalen, maar de toegevoegde waarde van (sociaal) tolken bevalt 
me zeker. Ik denk eraan me te specialiseren en te richten op de sociaal-medische sector. 
Ten slotte is er nog iets dat ik nooit zal vergeten; het doen van de dingen die je liefhebt is de enige 
garantie om de dingen goed te doen. Carpe Diem! ank jullie wel! 
Kaoutar, 
Stagiaire vertaling EN-FR-AR - Januari 2019 
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        Jobstudente en ex-stagiaire Yolanthe 

 

DANK U WEL VOOR JULLIE INZET EN ENGAGEMENT IN 2019! 

 

2.5- Het meertalig en divers netwerk van sociaal tolken/vertalers 

 van BO/BA 

 

Dankzij een gedeeld netwerk (BO/BA) van 1.114 actieve (beschikbare) sociaal tolken en 

vertalers, waarvan 158 gecertificeerde Nederlandstalige sociaal tolken (14%), konden in 2019 

van de 32.367 aanvragen voor (telefoon)tolken en vertalen, 27.379 opdrachten of 85% 

uitgevoerd worden. Deze sociaal tolken en vertalers werkten met de vreemde taal naar het 

Frans, Nederlands of Engels en andersom. In 2019 werden 101 talen aangevraagd bij BO en 

86 talen bij BA. Zie bijlage 3 voor een overzicht van het talenaanbod van BO/BA in 2019. 

 

Statuut van de sociaal tolk/vertaler 
De sociaal tolken en vertalers werken met BO/BA samen onder verschillende statuten, nl 

het vrijwilligersstatuut, het statuut van zelfstandige of zelfstandige in bijberoep, PWA, art. 60, 

Smart, Tentoo en Ritmo. Het merendeel van de sociaal tolken/vertalers werken als 

vrijwillig(st)er. Toch is er de tendens om voor sociaal tolken en vertalers een gepast statuut te 

vinden om er beroepsmatig mee aan de slag te gaan. Tot op heden is hiervoor nog geen ideale 

oplossing. Zelfstandig worden houdt soms te veel risico’s in wegens te weinig garantie op 

voldoende tolkopdrachten en het PWA-statuut is geen tewerkstellingskans op langere termijn. 

Werken via Smart, Tentoo of Ritmo loont niet echt wegens de te betalen bijdragen en de te 

lage vergoedingen. Werken via art 60 (OCMW) is een mogelijkheid om sociaal tolken later 

meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.  
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Onderstaande tabel toont de evolutie in de verschillende statuten van de sociaal tolken en 

vertalers over een periode van vier jaar. De vrijwillige sociaal tolken/vertalers blijven nog 

steeds de grootste groep in ons netwerk, maar velen blijven zoeken naar meer professionele 

mogelijkheden, bv. als zelfstandige, zelfstandige in bijberoep of Smart. 

 

Aantal prestaties naar statuut van de sociaal tolk/vertaler  

 

 

2016-2017- 2018- 2019  
    BO       BA       

    2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

TP PWA 338 877 969 274 81 278 286 136 

  Smart 24 44 66 4 1 25 9 3 

  Vrijwilliger 6038 5886 6130 8275 1126 2031 2249 2297 

  Zelfstandige 1279 2071 2801 3828 144 299 293 621 

  Leeg       7       5 

  Niet uitgevoerd* 438 1124 1094 3949 112 503 420 1096 

  Vaste medewerker 0 0 32 88 0 0 3 13 

  Freelance - - - 191       2 

  Stagiaire 0 11 14 4 0 0 1 - 

  totaal 12571 10013 11106 16620 1464 3136 3261 4173 

TT PWA 91 93 256 71 26 137 337 196 

  Smart 15 9 15 17 1 15 20 1 

  Vrijwilliger 2454 2837 2769 3292 3567 3108 3618 5031 

  Zelfstandige 390 323 777 734 57 132 405 446 

  Vaste medewerker 252 193 126 247 177 136 119 317 

  Freelance - - - 151 - - - 26 

  Leeg       15       8 

  Niet uitgevoerd* 259 250 259 259 419 244 171 347 

  Stagiaire 0 1 3 - 0 0 0 - 

  totaal 3461 3706 4098 4786 4247 3772 4670 6372 

SV PWA 0 3 0 0 0 2 0 3 

  Smart 0 3 1 10 0 3 6 7 

  Vrijwilliger 78 130 120 113 67 55 87 82 

  Zelfstandige 62 77 47 49 27 15 15 48 

  LEEG       7       5 

  Niet uitgevoerd* 29 25 16 49 4 44 25 38 

  Stagiaire 0 1 9 1 0 0 4 1 

  Vaste medewerker - - - 6       4 

  Totaal 169 239 193 235 98 119 137 188 
TP: tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 

*niet uitgevoerd= annulatie, geen sociaal tolk of vertaler beschikbaar, taal niet beschikbaar, dubbele aanvragen, 

laattijdig aanvragen, etc. 
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Een vrijwilligersbeleid 
 

BO/BA ontwikkelden de voorbije jaren een 

vrijwilligersbeleid met aandacht voor ontmoeting, 

vorming op maat en professionalisering, kansen 

geven en laten doorgroeien.  

Via de wetenschapswinkel willen we graag laten 

onderzoeken welke impact het vrijwilligerswerk 

heeft op de doorgroei op de arbeidsmarkt.  

 

 

Permanent rekruteren van kandidaat sociaal tolken/vertalers 
In het kader van de permanente rekruteringsacties werden in 2019 verschillende acties 

ondernomen om meer Nederlandskundige kandidaten voor de knelpunttalen te vinden 

(aanvragen die vaak onbeantwoord blijven wegens onbeschikbaarheid van de taal of tolk). 

 

Een algemene oproep via eigen website, eigen netwerk, folders en affiches, advertenties op 

website Vrijwilligerswerk Vlaanderen en Vrijwilligerswerk Brussel, bij Allez NL, in hogescholen, 

via Actiris, een samenwerking met de Cel certificering sociaal tolken van het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de opleiding sociaal tolk, etc. 

 

 

Vrijwilligersmarkten en beurzen: 

1. Vrijwilligersmarkt CVO Lethas –

Ganshoren – 17/6/2019 

2. Beurs Ieder Talent telt – Anderlecht – 

01/10/2019 

3. CVO Lethas Ganshoren: voorstelling 

van onze dienst aan studenten van 

niveau 3 en 4: 11/10/2019 

4. Vokans Vilvoorde: voorstelling beroep 

sociaal tolk voor een groep jongeren 

– 23/10/2019 

5. Allez-NL – Brussel: 28/11/2019 

6. Vrijwilligersmarkt CVO Lethas – 

Ganshoren – 6/12/2019 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://molendepassiebloem.nl/wij-zoeken-vrijwilligers/&psig=AOvVaw1xtQMFPQD0vD4KrCMWAPi_&ust=1586004113231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC_0eWjzOgCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnjbb.nl%2Fvrijwilligers-menukaart%2F&psig=AOvVaw1oic0dT-xt6ES1OMiQKgpc&ust=1587556667006000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjLj9q7-egCFQAAAAAdAAAAABAj
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   CVO Lethas - 6 december 

 

    ALLEZ NL - 28 november 
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Overzicht aanmeldingen/inschrijvingen in 2019 (BO/BA) 

Taal Aantal 
aanmeldingen 

Aantal personen 
die vorming 
deontologie 
gevolgd hebben 

Aantal definitieve 
inschrijvingen 
van de groep die 
vorming 
deontologie 
volgde  

Totaal aantal 
nieuwe 
inschrijvingen 
in 2019  

NL 123 46 36 48 

FR 216 93 44 60 

EN 44 28 20 20 

 

Bij de 128 nieuwe inschrijvingen, zitten ook mensen die in 2018 de vorming deontologie 

volgden, maar zich pas in 2019 inschreven. Bij de Nederlandstalige groep zijn er ook 

inschrijvingen van gecertificeerde tolken of tolken die module 1 van het AII succesvol hebben 

afgerond. Deze personen worden vrijgesteld van onze vorming op maat. De kandidaten die 

enkel wensen te vertalen nemen ook niet deel aan de vorming op maat voor sociaal tolken. 

 

Inzet van het netwerk voor de STV-activiteiten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 hebben we 703 verschillende tolken/vertalers ingezet voor het uitvoeren van de 

27.379 tolk- en vertaalprestaties. Om flexibiliteit en maximale behoeftedekking te kunnen 

handhaven is een ruim, divers en flexibel netwerk van tolken/vertalers belangrijk. 

 

 

 

 

 

Bij BO werden 526 verschillende tolken/vertalers ingezet in 2019: 

- Tolken ter plaatse: 113 verschillende sociaal tolken voor 13.114 prestaties 

- Telefoontolken: 448 verschillende sociaal tolken voor 4.554 prestaties 

- Schriftelijk vertalen: 82 verschillende vertalers voor 194 prestaties 

 

Bij BA werden 492 verschillende tolken/vertalers ingezet in 2019: 

- Tolken ter plaatse: 50 verschillende sociaal tolken 3.217 prestaties 

- Telefoontolken: 447 verschillende sociaal tolken voor 6.154 prestaties 

- Schriftelijk vertalen: 64 verschillende vertalers voor 146 prestaties 
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Evolutie van de inzet van verschillende tolken en vertalers BO/BA voor 2015-2019 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TT 360 310 336 365 419 354 343 278 321 330 404  417 546 

TP 150 129 170 151 241 270 295 278 351 405 400 526  457  

SV 233 193 188 174 119 97 86 68 74 58 90 78  113  

Totaal 499 439 455 507 512 478 482 413 457 510 570  673  703 

  

Wat is een gecertificeerd sociaal tolk? 
Een gecertificeerd sociaal tolk is een Nederlandstalige sociaal tolk die na opleiding of ervaring, 

geslaagd is in de certificeringsproef en het certificaat ‘sociaal’ tolk behaald heeft. De 

gecertificeerde sociaal tolken kunnen kiezen voor inschrijving in het Vlaams register van 

gecertificeerde sociaal tolken, waardoor zij beschikbaar zijn voor de vier STV-diensten in 

Vlaanderen en Brussel (Atlas Antwerpen, IN-Gent, Agentschap Integratie - Inburgering en 

Brussel Onthaal). Het opleidingstraject sociaal tolk en het register worden beheerd door de 

dienst certificering van het Agentschap Integratie-Inburgering. 

Het Vlaams register telt actueel 474 gecertificeerde sociaal tolken waarvan er 158 of 33% in 

het databestand van BO zitten. Gecertificeerde sociaal tolken worden enkel binnen de werking 

van BO-vzw ingezet. BA- asbl zet opgeleide sociaal tolken in, wegens het ontbreken van een 

gelijkaardig Franstalig traject. 

In 2019 werden voor BO 1.586 sociaal tolkopdrachten ter plaatse of 3.280 tolkuren van de 

13.114 uitgevoerde tolkopdrachten door gecertificeerde sociaal tolken uitgevoerd. Dit is 12% 

van alle uitgevoerde opdrachten ‘tolken ter plaatse’ bij BO.  

 

Hieronder een evolutie van de inzet van gecertificeerde sociaal tolken 2014-2019. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Opdrachten 502 576 626 785 900 1.586 

Tolkuren  837,25 859,55 1.132,5 1.476 3.280 

 

 

De gecertificeerde sociaal tolk kreeg in 2019 een vergoeding van 45€/u en nadien 11,25€ per 

begonnen kwartier. Een gecertificeerd sociaal tolk met het vrijwilligersstatuut kreeg de 

vrijwilligersvergoeding, een verplaatsingsvergoeding van 0,34€/km of vervoersbiljetten. 

De gebruiker betaalde de gecertificeerde sociaal tolk 45€/u én de reële vervoerskost 0,34€/km 

of de vervoersbewijzen. Dus de gebruiker betaalt de totale directe kost van de sociaal 

tolkprestatie. 
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De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als gebruikersoverheid bij 

BO 
Ook in 2019 voorzag de VGC een enveloppesubsidie voor BO (richtlijn: € 18.000) als bijdrage 

in de directe tolkkost voor gecertificeerde sociaal tolken in de bevoegdheidssectoren van de 

VGC, nl. welzijn, gezondheid en onderwijs en meer specifiek ten behoeve van Brusselaars. 

Het voorziene budget van € 18.000 was eind september al opgebruikt. Vanaf oktober betaalde 

de gebruiker zelf de volledige directe tolkkost, wat natuurlijk een invloed had op de aanvragen 

voor een sociaal tolk ter plaatse.  

 

Binnen het VGC-project registreerden we 306 tolkopdrachten of 433 tolkuren. Voor deze 

306 tolkopdrachten werden er 34 verschillende gecertificeerde sociaal tolken ingezet voor 

20 talen. 

 

 

 

 

 

 

Deze tolkopdrachten vonden plaats voor de volgende sectoren: 

 

 

 

 

 

 

De gebruiker betaalt de tolkuurprijs en vervoerskost (= directe tolkkost) 

bij BO 
Daarnaast werden er 1.280 tolkopdrachten of 2.846 tolkuren door gecertificeerde sociaal 

tolken uitgevoerd bij BO, waarbij de gebruiker de 45€/u voor de gecertificeerde sociaal tolk 

betaalde én de vervoerskosten. De totaalkost bedroeg € 163.671 waarvan € 128.247 tolkkost 

en € 35.424 verplaatsingskost. 

 

Voor deze 1.280 tolkopdrachten werden er 57 verschillende gecertificeerde sociaal tolken 

ingezet voor 27 talen  

 

 

 

 

Deze tolkopdrachten vonden plaats voor de volgende sectoren, waar asiel, welzijn en 

geestelijke gezondheidszorg de top 3 zijn: 

Urdu (1)   Roemeens (2)  Armeens (1)  Pools (2) 

Arabisch standaard (4) Albanees (3)  Vietnamees (1) Bulgaars (1) 

Portugees (1)  Duits (1)  Spaans (5)  Turks (2) 

Dari (2)   Pashtoe (1)  Servisch (1)  Russisch (3) 

Berbers/Rif (1)  Tigrinya (1) Frans (3)  Hongaars (1) 

 

Gezin en maatschappelijk welzijn  154  50%  

Onderwijs     16  5%   

 CLB     34  11%    

Geestelijke gezondheidszorg   102  33%  

Hongaars (2)   Roemeens (3)  Armeens (1)  Pools (4) 

Arabisch standaard (10) Albanees (3)  Vietnamees (1)  Bulgaars (1) 

Portugees (2)   Slowaaks (1)  Spaans (6)  Turks (3) 

Dari (3)    Pashtoe (3)  Somalisch (1)  Chinees (2) 

Russisch (4)   Berbers/Rif (1)  Servisch (2)  Tsjetsjeens (1) 

Tigrinya (1)   Frans (4)  Koerdisch (1)  Farsi (2) 

Duits (1)   Punjabi (1)  Urdu (1) 
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Deze tolkopdrachten werden uitgevoerd in de volgende sectoren, waar asiel, welzijn en 

geestelijke gezondheidszorg de top 3 zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele vaststellingen 
Het blijft moeilijk om gecertificeerde sociaal tolken in Brussel in te zetten en dit om allerlei 

redenen: te ver, te korte tolkprestatie, meertalig Brussel schrikt af, adressen zijn moeilijk te 

vinden, te veel tijdverlies door de spitsuren, inspelen op dringende vragen is bijna onmogelijk… 

Er wonen ook weinig gecertificeerde sociaal tolken in Brussel zelf. Hopelijk leveren de 

inspanningen om meer Brusselaars in de opleiding sociaal tolk van het Agentschap Integratie 

- Inburgering te krijgen hun verwachte resultaat op in 2020. 

Als de gebruiker de volledige tolkuurprijs van een gecertificeerde sociaal tolk moet betalen 

heeft hij meer aandacht voor kwaliteit en budget: en er is een meer doordachte afweging van 

de inzet van een gecertificeerde sociaal tolk. Verder stellen we vast dat er meer aanvragen 

zijn buiten het VGC-project, waarbij de volledige directe kost van de tolkopdracht betaald 

wordt. 

Een meertalig netwerk van gecertificeerde en niet-gecertificeerde sociaal tolken; sociaal tolken 

in een statuut van zelfstandige, vrijwilliger, Smart of PWA biedt een flexibel aanbod ‘op 

maat’, dat door de gebruikers erg gewaardeerd wordt. Dat bleek uit de 

tevredenheidsbevraging (2019) bij de hulpverleners (zie www.sociaalvertaalbureau.be bij 

projecten). 

 

 

  

 

 

Juridisch/justitie    81  6%   

Gezin en maatschappelijk welzijn  182  14% 

Onderwijs     12  1% 

CLB      8  1%   

Geestelijke gezondheidszorg   180  14%  

Gezondheidszorg    39  3%  

Asiel      740  58%  

Inburgering     22  2%    

Openbare dienstverlening   14  1%  

Tewerkstelling     2  0 

 

 

http://www.sociaalvertaalbureau.be/
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Een aanvullend niet-gecertificeerd aanbod STV van BO en BA. 
BO/BA die in de jaren ’80 opstartten met het STV tijdens de toenmalige asielcrisis en de opstart 

van het opvangcentrum Klein Kasteeltje, heeft toen bewust gekozen voor solidariteit en 

vrijwilligerswerk. Deze opties zijn tot op heden nog altijd belangrijk in de werking van BO/BA. 

Naast het aanbod van Nederlandstalige 

gecertificeerde sociaal tolken ter plaatse bij 

BO, werken BO/BA dus aanvullend met heel 

wat niet-gecertificeerde sociaal tolken of 

opgeleide sociaal tolken en vertalers. De 

kandidaat sociaal tolken, die vanuit heel 

België komen, krijgen bij de start een 

verplichte vorming op maat: “deontologie 

van het sociaal tolken” en volgen later, 

volgens hun mogelijkheden, de andere 

modules: intervisie, conflictbeheersing, 

notitietechnieken, rollenspelen, 

kennismaking met het werkveld, medische 

terminologie in de ziekenhuizen.  

Bijlage 4 geeft een overzicht van het vormingsaanbod NL/FR/EN 2019 BO /BA.  

Terwijl de Nederlandstalige gecertificeerde sociaal tolken hoofdzakelijk als zelfstandige 

werken, zijn de opgeleide sociaal tolken meestal vrijwilliger. BO/BA zetten vooral in op dit 

aanvullend aanbod om de behoeftedekking maximaal in te vullen. 

 

2.6- De gebruikers/voorzieningen 

 

De STV-diensten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië werken tweedelijns, d.w.z. dat 

voorzieningen uit bepaalde sectoren (zie verder bij het algemeen cijfermateriaal) STV-

aanvragen kunnen indienen ten behoeve van hun anderstalig cliënteel. Het STV zijn tools 

binnen een communicatiebeleid van de betrokken voorziening. 

 

In het bestand van BO/BA zijn er 2.170 voorzieningen geregistreerd met een actieve status. 

Voor een tolk ter plaatse wordt de aanvraag via een online platform geregistreerd; voor een 

telefoontolk wordt ad hoc ingebeld (geen reservatie) en voor het schriftelijk vertalen worden 

de documenten per mail bezorgd. 

 

In 2019 werd een algemene tevredenheidsbevraging uitgevoerd bij alle gebruikers van BO/BA 

met als doel de huidige dienstverlening te evalueren en verbeteracties te ontwikkelen om de 

kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Een samenvatting van deze bevraging met 

verbeteracties is terug te vinden op : www.sociaalvertaalbureau.be bij projecten. 

 

BO/BA concentreren zich op de dienstverlening voor voorzieningen in meertalig Brussel en 

occasioneel, aanvullend voor voorzieningen in Vlaanderen en Wallonië. 

 

Voor vorming en ondersteuning van gebruikersvoorzieningen, zie bijlage 5. 

http://www.sociaalvertaalbureau.be/


 

~ 23 ~ 
 

2.7- Cijfermateriaal BO/BA 2019 

Algemeen 

Aanvragen en prestaties in 2019 voor BO/BA 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 kregen BO/BA 32.367 aanvragen (telefoon)tolken en vertalen binnen. Dit is een 

stijging van 38 % ten opzichte van 2018.  

 

 

 

Aanvragen sociaal tolken ter plaatse (TP) - Aanvragen telefoontolken (TT) –  
Aanvragen schriftelijk vertalen (SV) 

 

 
Van deze 32.367 STV-aanvragen werden er 27.379 uitgevoerd of 85% door 703 
verschillende tolken/vertalers. 
 
 

64%

35%

1%

Sociaal tolk- en vertaalaanvragen 2019 BO/BA

TP

TT

SV

BO/BA  
2019       

  Aanvragen Prestaties Beantwoordingsgraad 

    

TP 20795 16331 79% 

TT 11155 10708 96% 

SV 417 340 82% 

Totaal 32367 27379 85% 
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Prestaties sociaal tolken ter plaatse (TP) - Prestaties telefoontolken (TT) –  
Prestaties schriftelijk vertalen (SV) 

 
 
 

In 2019 werden voor BO/BA 61.481 tolkuren en 2.214 bladzijden uitgevoerd. De tolkuren 
zijn een verdriedubbeling tegenover 2018 en de vertaalde bladzijden zijn bijna een 
verdubbeling. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het niet uitvoeren van een sociaal (telefoon)tolk- of vertaalaanvraag heeft soms te maken met 

het niet beschikbaar zijn van de taal of de sociaal tolk/vertaler, maar vaker worden aanvragen 

door de gebruiker geannuleerd of gewijzigd, betreft het dubbele of laattijdige aanvragen of  een 

hulpverlener die afmeldt. 
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STV-aanvragen/ –prestaties BO/BA per gebruikersbevoegdheidsniveau 

 
Volgende tabel geeft een overzicht van de aanvragen en prestaties bij BO per 

overheidsniveau en toont de complexe meertalige context in Brussel, een kluwen van 

Vlaamse, Brusselse, bicommunautaire en federale voorzieningen.  Bicommunautaire 

voorzieningen vragen vaakst het tolken ter plaatse, federale voorzieningen (asiel) vragen 

vaakst het telefoontolken en de Brusselse doen meestal beroep op het schriftelijk vertalen. 

 

2019 TP             

BO Aanvragen %   Prestaties % Gecertificeerde tolken % 

Brussel NL 1011 6%   844 83% 177 21% 

VGC 1716 10,4%   1185 69% 373 31,5% 

Bicommunautair 6682 40,2%   5617 84% 94 1,7% 

Federaal NL 5886 35,4%   4691 80% 833 17,8% 

Vlaanderen 1323 8%   777 59% 362 46,6% 

Totaal 16618 100%   13114 79% 1839 14% 

        

2019 TT             

BO Aanvragen %   Prestaties % Gecertificeerde tolken % 

Brussel NL 32 1%   28 86% 0   

Bicommunautair 167 3%   163 98% 0   

Federaal NL 3736 78%   3602 96% 0   

Vlaanderen 848 18%   761 90% 0   

Totaal 4783 100%   4554 95% 0 0% 

        

2019 SV             

BO Aanvragen %   Prestaties % Bladzijden % 

Brussel NL 73 31%   67 92% 361   
Bicommunautair 40 17%   29 73% 126   
Federaal NL 76 32%   64 84% 782   

Vlaanderen 46 20%   38 83% 157   

Totaal 235 100%   198 84% 1426   

 

 

Een gelijkaardige tabel met STV-aanvragen/- prestaties voor BA geeft een ander beeld, nl. 

tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen zijn vooral Brussels Frans, telefoontolken blijft federaal 

(asiel). 

 



 

~ 26 ~ 
 

2019 TP         

BA Aanvragen %   Prestaties % 

Brussel FR 2347 56%   1901 59% 

Bicommunautair 219 5%   193 6% 

Federaal FR 1091 26%   801 25% 

Wallonië 519 13%   322 10% 

Totaal 4176 100%   3217 100% 

      

2019 TT         

BA Aanvragen %   Prestaties % 

Brussel FR 266 4%   254 4% 

Bicommunautair 69 1%   64 1% 

Federaal FR 4345 68%   4198 68% 

Wallonië 1692 27%   1638 27% 

Totaal 6372 100%   6154 100% 

      

2019 SV         

BA Aanvragen %   Prestaties % 

Brussel FR 86 47%   72 49% 

Bicommunautair 5 3%   4 3% 

Federaal FR 41 23%   28 19% 

Wallonië 50 27%   42 29% 

Totaal 182 100%   146 100% 

 

Evolutie in de geleverde STV-prestaties 2005-2019 

 
Volgende grafiek en tabel tonen duidelijk de belangrijke stijging van het aantal prestaties in 

2018 en zeker in 2019. Deze werkdruk verhoogde aanzienlijk voor het hele team. 
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Algemeen overzicht van de uitgevoerde STV-prestaties 2005-2019. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TP 841 1797 2065 1723 3032 3337 4386 4612 5079 4796 6122 9581 9661 10736 16331 

TT 1924 2399 3140 4388 6189 6621 7294 5606 4728 3435 5398 7719 7073 8354 10708 

SV 979 968 1069 1000 872 686 573 482 303 251 281 267 305 296 340 

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

Totaal 3855 5255 6319 7131 10110 10690 12341 10876 10479 8717 11949 17568 17039 19386 27379 

 

 

 

 

Algemeen overzicht van de uitgevoerde sociaal tolkprestaties ter plaatse  

2005-2019 BO/BA. 
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Algemeen overzicht van de uitgevoerde sociaal tolkprestaties per telefoon 2005-2019 

BO/BA. 

 

 

 

Algemeen overzicht van de uitgevoerde vertaalopdrachten 2005-2019 BO/BA. 

 

 

De daling bij voorgaande grafiek is te verklaren door het geleidelijk afbouwen en de definitieve 

stopzetting (2015) van de eerstelijnspermanentie. BO/BA werken nu enkel nog tweedelijns. 
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Brussel Onthaal vzw 2019 
 

In 2019 kreeg BO 21.636 aanvragen STV waarvan er 17.862 of 83% werden uitgevoerd. Er 

werden 101 talen aangevraagd bij BO, zie bijlage 3 voor het talenaanbod BO en BA. 

 

 

 

 

TP: tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 
 
 

 
STV-aanvragen en -prestaties per sector bij BO 2019 
 

BO 2019 TP TP    TP TT TT TT SV SV SV 

Sector Aanvragen Prestaties Gecert tolk 
Uitgevoerde 
tolkuren 

Aanvragen 
 
Prestaties 

Uitgevoerde 
tolkuren 

 
Aanvragen 

 
Prestaties 

bBz. 

1. Openbare 
dienstverlening 

124 77 14 108 318 289 96,3 32 26 98 

2. Gezondheid 3.618 2.954 35 5.486 119 100 33,3 2 2 5 

3. Geestelijke 
gezondheidszorg 

2.693 2.023 284 2.537 48 45 15 3 3 80 

4. Gezin en 
maatschappelijk welzijn 

2.921 2.320 387 3.046 202 179 59,6 20 15 90 

5. Tewerkstelling 20 11 1 12 4 3 1 37 28 121 

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

7. Onderwijs 313 203 72 269 21 17 5,6 29 26 140 

  

322 285 

24 

364 

            

8, integratie /   28 25 8,3 25 24 79 

inburgering                     

9. Opvang asielzoekers 6.300 5.057 730 9.371 3.874 3.742 1247,3 46 36 138 

10. Juridische sector 268 161 76 219 158 144 48 27 23 596 

11. Preventie en 
veiligheid 

0 0 0 0 1 1 0,3 7 6 54 

12. Sociaal-culturele 
sector 

3 1 0 3 2 2 0,6 7 5 27 

13. Andere 36 22 11 38 8 7 2,3 0 0 0 

totaal 16.618 13.114 1.634 21.453 4.783 4.554 1.517,60 235 194 1428 

 
TP: tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 

 

Voor het tolken ter plaatse zijn de 3 belangrijkste sectoren: 

- Opvang asiel 

- Gezondheid 

- Gezin en welzijn 

    
BO 2019 Aanvragen Prestaties Beantwoordingsgraad 

TP 16.618 13.114 79% 

TT 4.783 4.554 95% 

SV 235 194 83% 

Totaal 21.636 17.862 83% 
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Voor het telefoontolken zijn de 3 belangrijkste sectoren: 

- Opvang asiel 

- Openbare dienstverlening 

- Gezin en welzijn 

 

Voor het schriftelijk vertalen zijn de 3 belangrijkste sectoren: 
- Opvang asiel 
- Tewerkstelling 
- Openbare dienstverlening 

 
Noot:  BO heeft geen aanbod van beëdigde of officiële vertalingen. Enkel informatieve of 

 informele documenten komen in aanmerking voor schriftelijke vertaling. Een doorverwijzing 

 naar de commerciële markt (eventueel tegen een sociaal tarief) is hier dan aan de orde. 

 

Bruxelles Accueil asbl 2019 
 

In 2019 kreeg BA 10.731 aanvragen STV waarvan er 9.517 of 89% werden uitgevoerd. Er 

werden 86 talen aangevraagd bij BA, zie bijlage 3 voor het talenaanbod BA en BO. 

BA 2019    

 Aanvragen Prestaties Beantwoordingsgraad 

TP 4.177 3.217 77% 

TT 6.372 6.154 97% 

SV 182 146 80% 

Totaal 10.731 9.517 89% 
TP: tolken ter plaatse – TT: telefoontolken – SV: schriftelijk vertalen 

 

Bij onderstaande tabel waarbij de cijfers per betrokken sectoren worden weergegeven, kunnen 

we het volgende afleiden: 

 

Voor het tolken ter plaatse zijn de 3 belangrijkste sectoren: 

- Opvang asiel 

- Integratie/Inburgering 

- Gezondheid 

 

Voor het telefoontolken zijn de 3 belangrijkste sectoren: 

- Opvang asiel 

- Justitie 

- Openbare dienstverlening 

 

 

Voor het schriftelijk vertalen zijn de 3 belangrijkste sectoren: 
- Opvang asiel 
- Gezondheid 

- Sociaal-cultureel 
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STV-aanvragen en -prestaties per sector bij BA 2019 

BA 2019 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 73 45 59 279 275 92 17 13 92 

2. Santé 601 498 971 93 86 29 40 32 79 

3. Santé mentale 356 261 295 26 25 8 4 4 32 

4. Famille et action 
social 

506 385 483 100 94 31 14 13 284 

5. Emploi 0 0 0 0 0 0 7 7 42 

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

7. Enseignement 87 65 116 2 2 1 1 1 2 

8. Accueil, 
intégration civique, 
insertion 

882 771 1.006 49 47 16 9 3 10 

                    

9. Accueil 
demandeurs d’asile 

1.394 1001 1.682 5.466 5.282 1.761 53 36 90 

10. Secteur juridique 237 157 233 355 341 113 9 9 36 

11. Prévention et 
sécurité 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Secteur socio-
culturel 

3 3 5 1 1 1 24 24 102 

13. Autres 38 31 50 1 1 1 4 4 17 

Total 4.177 3.217 4.900 6.372 6.154 2.053,00 182 146 786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sector ‘opvang asiel’ blijft een belangrijk gegeven in de 

dienstverlening van BO/BA. 
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Subsidies BO/BA 2019 

BO/BA kennen een complexe subsidiëringsstructuur voor hun werking in meertalig Brussel en 

aanvullend in België. Hieronder een overzicht van de prestaties (tolken ter plaatse + 

telefoontolken + schriftelijk vertalen) per bevoegdheidsniveau, waarbij na het Federale NL 

(vooral het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje) het bicommunautaire een belangrijk niveau is in 

Brussel. 

 

 
 

Als we dan hier tegenover de subsidies van 2019 zetten, dan valt het op dat de werking BO/BA 

voor 68% gedragen wordt door de eigen exploitatie. Zes andere financieringsbronnen dragen 

de overige 32 % van de personeels- en werkingskosten (= Vlaamse Gemeenschap via het 

Agentschap Integratie en Inburgering; de VGC, de Sociale Maribel, Actiris met 1 VTE Geco, 

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, COCOF met Cohésion Sociale, FIPI en 

Initiatives). 
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Onderstaande grafiek toont aan hoe de STV-prestaties van BO/BA veel sterker stijgen door 

de jaren heen dan de subsidies. 

 

 

In de jongste vijftien jaar vervijfvoudigden de STV-prestaties van BO/BA, terwijl de subsidies 

in diezelfde periode (slechts) verdubbelden. In 2005 kostte één STV-prestatie 50 € subsidie; 

in 2019 is dat nog slechts 16 €. BO/BA is in deze periode uitgegroeid tot een krachtige sociale 

organisatie die voor 2/3 voorziet in zijn eigen financiering. Uiteraard is dit ook een risico: BO/BA 

is nu meer markt- dan subsidie-afhankelijk. 

 

2.8- Samenwerkingsverbanden 
 

Naar een duurzaam, uniform en betaalbaar kader voor STV in 

Vlaanderen & Brussel 

BO zat mee in de stuurgroep STV onder voorzitterschap van het Agentschap Integratie & 

Inburgering, samen met de andere STV-diensten In-Gent, Atlas, STV-dienst van het 

Agentschap en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Later op het jaar werd deze stuurgroep 

een cockpit STV. De werking van deze stuurgroep was gefocust op het ontwikkelen en het 

implementeren van een duurzaam, uniform (afgestemd) en betaalbaar kader voor STV. 
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De activiteiten in deze samenwerkingsverbanden waren onder andere: 

- Werkgroepen processen en procedures teneinde de verschillende werkingen 

maximaal op elkaar af te stemmen (bv. lijst sectoren, tarifering) 

- Maandelijkse rapportage van de cijfers per tolkendienst 

- Leveren van statistieken en becijfering van de tolkkost per gebruikersoverheid 

- Infosessies voor de sociaal tolken en vertalers over de nieuwe wijze van werken 

- Infosessies voor de voorzieningen over de nieuwe wijze van werken 

- Overleg met verschillende gebruikersoverheden met info, cijfers en statistieken 

- Opmaak van nieuwe afgestemde kader- en samenwerkingsovereenkomsten met de 

tolken/vertalers en de voorzieningen waarbij BO maximaal afstemt op de werkingen in 

Vlaanderen, rekening houdende met de eigen meertalige Brusselse context 

- Actueel zijn er nog geen kaderovereenkomsten met gebruikersoverheden. 

 

 

Project aanvullend aanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering 

BO zat mee in de stuurgroep van dit tweejarig project, samen met de betrokken lokale besturen 

Leuven, Genk, Mechelen en Geraardsbergen en de andere STV-diensten. Het project (2018-

2019) werd getrokken door de dienst Certificering van het Agentschap Integratie en 

Inburgering. Op de vraag van de lokale besturen, om het tekort aan tolken aan te pakken, 

onderzocht men de mogelijkheid de gecertificeerde sociaal tolken aan te vullen met 

“communicatieondersteuners” zonder de kwaliteit van de dienstverlening te ondermijnen.  

Via een omgevingsanalyse, opleiding, observatie en analyse en profilering van zo’n taalhulp 

zal het eindrapport (begin 2020) aanbevelingen maken voor het al dan niet inzetten van 

taalhulpen en onder welke voorwaarden. Dit project krijgt in 2020 een navolging in een nieuw 

project met de Provincie West-Vlaanderen.  

Zie meer op: https://www.agii.be/rapport-project-aanvullend-aanbod-tolken 

 

Werkgroep Integratie Brussel 

De werkgroep Integratie Brussel, onder regie van de VGC en met partners Regio Brussel van 

het Agentschap Integratie en Inburgering, Minderhedenforum Brussel, Huis van het 

Nederlands en Brussel Onthaal, kwam tweemaal samen. Onderwerpen zoals o.a. verplichte 

inburgering in Brussel, gezamenlijke communicatie, de Brusselse communicatiewaaier, traject 

NL en de taalbarometer, inspiratietraject, het sociaal tolken en vertalen kwamen aan bod. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agii.be/rapport-project-aanvullend-aanbod-tolken
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Fedasil project ism VUB/KU Leuven en Brussel Onthaal vzw 

 

In 2019 diende BO, in samenwerking met 

de VUB/KU Leuven een vervolgproject in 

bij Fedasil onder de titel: 

“Vormingsaanbod en taalhulpmiddelen 

als ondersteuning voor communicatie 

(VTOC)”.  Het onderzoeksverslag is terug 

te vinden op onze website bij projecten. 

 

 

Het project focust verder op de opleiding van 

taalhulpen in de opvangcentra en op het ontwikkelen 

van taalhulpmiddelen voor het aanmeldcentrum.  

 

 

 

VUB/KU Leuven deden uitgebreide observaties in 

het aanmeldcentrum en voerde gesprekken met 

hulpverleners met betrekking tot de inzet van 

brugfuncties in de communicatie naar anderstalige 

verzoekers voor internationale bescherming. 
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Samenwerking met Sétis Bxl en Info-sourds: op zoek naar een 

structureel kader voor het STV in Franstalig Brussel. 

Het gemis aan een structureel kader en financiering van het STV in Franstalig Brussel en de 

onzekerheid die dit teweeg brengt in de continuering van de bestaande dienstverlening, 

maakte dat betrokken partners, nl. Sétis Bxl, Info-Sourds en BA de handen in elkaar sloegen 

om dit aan te kaarten bij verschillende bevoegde Brusselse overheden. In 2020 zal deze 

beweging verder gezet worden in hoop te kunnen landen in 2022 met een duidelijk kader voor 

sociaal tolken en vertalen in meertalig Brussel. 

 

 

 

Bruxelles Accueil 

 

 

Samenwerking met ACTIRIS 

Ook in 2019 werd het project sociaal tolken ter plaatse BO met Actiris verdergezet.  

Actiris 2019      

ANTENNE Aanvragen TP Volbracht 
Niet 

volbracht  Gecert. 
Aard van de 

prestatie 

Anderlecht 0         

Oudergem 0         

Berchem-St Agatha 0         

Brussel 2 1 1 0 eerste inschrijving 

Etterbeek 0         

Evere 8 5 3 1 eerste inschrijving 

Vorst 0         

Ganshoren 0         

Elsene 0         

Jette 0         

St Gillis 1 1 0 0 eerste inschrijving 

St Joost 4 2 2 1  

Schaarbeek 1 1 0 0 eerste inschrijving 

Ukkel 0         

Watermaal-Bosvoorde 0         

ST Lambrechts-
Woluwe 0         

ST Pieters Woluwe 1 0 1 0 beroepsbalans 

Molenbeek 0         

Totaal 17 10 7 2   
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De 18 antennes van Actiris kunnen een 

beroep doen op BO voor een 

Nederlandskundige sociaal tolk ter plaatse, 

al dan niet gecertificeerd. 

 

In 2019 kreeg BO 17 tolkaanvragen waarvan er 10 werden uitgevoerd. Dat de aanvragen 

meestal in het Frans bij de Sétis Bxl worden gesteld, doet vragen rijzen naar de plaats van het 

Nederlands in de dienstverlening en de aan/afwezigheid van Nederlandskundige consulenten. 

BO werkte ook mee aan de vertalingen van de infocapsules in meerdere talen ten behoeve 

van de anderstalige werkzoekenden. 

Verder werd er samen met de Sétis Bxl in vier groepen van consulenten de werking BA en 

Sétis Bxl toegelicht met aansluitend een vorming “hoe werken met een sociaal tolk?” Dit was 

een tweetalige actie van beide tolkendiensten. 

 
 
 

3/ Vooruitzichten 2020 
  
2019 was een extra zwaar maar bijzonder dynamisch jaar voor het hele team: 

- Het verwerken van duidelijk meer tolkaanvragen met hetzelfde team en dezelfde 

middelen. 

- Druk op de positionering van BO gezien de eigen typische Brusselse situatie. 

- Druk op het aanvullend aanbod van niet gecertificeerde sociaal tolken van BO. 

- Druk op BA door dreigend verlies van subsidies. 

- Bijkomende projecten met Fedasil en Actiris. 

- Een tevredenheidsbevraging BO/BA bij alle hulpverleners in samenwerking met 

Hefboom. 

- Vorming en coachen van (kandidaat)tolken. 

- Werken aan terminologie;  

- Overleg met gebruikers. 

 

En 2020 kondigt zich niet gemakkelijker aan.  

- Het team werkte na evaluatie van het werkjaar een actieplan 2020 uit dat verder bouwt 

op de tevredenheidsbevraging bij de gebruikers van BO/BA.  

- Verdere acties zijn o.a. de betere afstemming BO met Vlaanderen voor het STV, 

rekening houdende met de eigen meertalige Brusselse context;  

- Bij BA komen kleine nieuwe vooruitzichten voor de subsidiëring van COCOF;  

- Een nieuw Fedasil project; m.b.t. opleiding hulptolken/medewerkers en vorming 

hulpverleners;  

- De ontwikkeling van het webcamtolken onder meer door de Coronacrisis;  

- Een nieuw en aangepast opleidingstraject met tests voor kandidaat tolken;  

- Een brede rekrutering, vooral voor de knelpunttalen, om zo te komen tot een nog betere 

behoeftedekking in Brussel met Nederlandskundige tolken/vertalers. 
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Bijlage 1 Organigram 2019 BO/BA 

 

Organigram 2019 BO/BA      

    Brussel Onthaal vzw Bruxelles Accueil asbl 

            

Coördinatiefunctie L1 Marianne Scheppers  3/5 VTE Marianne Scheppers 
2/5 
ETP 

           

Kwaliteitsfunctie A1 Sajia Haldjaoui 0,5/5 VTE     

  B1b Vanessa De Tobel 3/5 VTE     

  A1 Sofie Van Den Bussche 

 
tot 
16/01/2019     

    Elise Craeghs 

 
Vanaf 
1/07/2019     

Match telefoontolken A2 Ukshinaj Shpend    2/5 VTE Ukshinaj Shpend  
2/5 
ETP 

    Abdirashid Mohamed Moallim 

 
0,5 VTE art. 
60     

    Hanane Bouhoudane 

 
4/5 VTE 
vanaf 
12/11/2019     

Match tolken ter 
plaatse A2 Lusya Oganova 1 VTE Sajia Haldjaoui 

1,5/5 
ETP 

  A2 Hassan Wali  1 VTE     

  A1 Serge Sinijajaye 3/5 VTE     

  A2 Abdellah Fakih Lanjri 1/5 VTE Abdellah Fakih Lanjri 
4/5 
ETP 

           

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

1/5 
ETP 

           
Boekhouding en 
administratieve A1 Serge Sinijajaye 2/5 VTE     

ondersteuning A2 Carmela Lombino 4/5 VTE linde Roex (volontaire)   

           

Ttolken 
Art. 
60 Abdirashid 0,5 VTE     

  
Art. 
60 Idris 1 VTE     

      

ADV gerechtigd  Serge, Marianne, Lusya,     

  Carmela, Shpend    

Stagiaires (tolken/vertalen/ boekhouding)    
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Bijlage 2   Overzicht stagiaires 2019 BO/BA 

Stagiairs aanwezig op de dienst 
 

Voor Bruxelles Accueil asbl 

Type stage Naam stagiair (e) School/Universiteit Talen Periode 

Vertalen en 
tolken 

Kaoutar Tahere Bruxelles 
Formation 

A-FR-EN Januari 2019 

Observatie-stage Imane Benmiloud Institut Saint Albert 
à Jodoigne 

NVT 30/01/2019 

Vertalen en 
tolken 

Yousra Sabban 
Ben Hamza 

ULB SP-FR Juni – Juli 2019 

 

Voor Brussel Onthaal vzw 

Type stage Naam stagiair (e) School/Universiteit Talen Periode 

Vertalen en 
tolken 

Anna Pulcher Trieste – SSLMIT EN, NL, FR, IT Februari 2019 

Vertalen en 
tolken + 
administratief 

Robbe Dams UCLL NL, FR, EN, SP, 
DUI 

Maart – Mei 
2019 

Observatie-stage Cindy Savonet VDAB NL, FR, GR 14/3/2019 

Vertalen Joni Verbruggen Universiteit 
Antwerpen 

NL,FR IT Juni 2019 

Administratief Hanane 
Bouhoudane 

VDAB NL, FR Oktober – 
November 2019 

Vertalen Gerleen Danneel KU Leuven campus 
Brussel 

FR, NL, SP November-
Decembre 2019 

 

Tolk en vertaalstage van op afstand  
 

Type stage Naam stagiair (e) School/Universiteit Talen Periode 

Tolken Noa De Sutter UGent NL, DUI, FR Februari – Juni 
2019 

Tolken Eva Debo UGent NL, EN, SP Februari – Juni 
2019 

Tolken + vertalen Maarten 
Bossouw 

UGent NL, FR, EN Februari – Juni 
2019 

Tolken Helena Snoeck UGent NL, EN, SP Maart – april 
2019 
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Bijlage 3  Overzicht taalaanbod 2019 BO/BA 
 

Aangevraagde  talen 2019 BO BA   BO BA 

Arabisch Standaard 6648 2450  Tsjetsjeens 13 4 

Pashtoe 1710 928  Mongools 12 10 

Tigrinya 1449 784  Romani - Balkan 11 2 

Somalisch 994 491  Bambara 10 7 

Dari 988 510  Japans 9 3 

Spaans 775 422  Tsjechisch 9 1 

Albanees 774 641  Aramees 8 1 

Arabisch Maghrebijns 739 224  Bosnisch/BSK 8 2 

Turks 734 302  Oromo 6 3 

Russisch 705 643  Pashaya 6 4 

Farsi 598 423  Oeigoers 5 1 

Roemeens 450 134  Berbers - Atlas 4 0 

Arabisch - Egyptisch 378 25  Birmees 4 1 

Portugees 372 131  Crio 4 0 

Pools 299 119  Kirgizisch 4 0 

Georgisch 294 422  Koreaans 4 0 

Koerdisch 263 167  Madingo 4 2 

Peul 262 158  Tagalog 4 0 

Amhaars 243 78  Tibetaans - Kham 4 1 

Armeens 240 74  Abchazisch 3 0 

Frans 209 32  Afar 3 0 

Kinyarwanda 179 109  Arabisch - Libisch 3 9 

Servisch 179 162  Tibetaans - Centraal 3 0 

Urdu 156 43  Chinees - Kantonees 2 2 

Bulgaars 133 45  Haoussa 2 7 

Macedonisch 124 70  Hebreeuws 2 0 

Tibetaans 116 37  Kazachs 2 0 

Punjabi 102 34  Kiswahili 2 0 

Kirundi 100 13  Kotokoli 2 0 

Berbers - Rif 93 17  Litouws 2 3 

Tamil 92 79  Moré 2 1 

Swahili 90 36  Songhai 2 0 

Koerdisch - Badini 80 107  Bissa 1 2 

Italiaans 76 22  Creools 1 1 

Lingala 76 22  Dioula 1 8 

Vietnamees 74 29  Fries 1 0 

Wolof 68 69  Igbo 1 0 

Engels 63 88  Indonesisch 1 0 

Hindi 58 20  Ingoesjetisch 1 0 

Koerdisch - Sorani 56 41  Jiddisch 1 0 

Malinke 55 79  Kabyle 1 1 

Slovaaks 51 44  Khmer 1 1 
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Hongaars 46 17  Krio 1 1 

Susu 43 83  Kroatisch 1 0 

Bengaals 39 46  Singalees 1 0 

Chinees - Standaard 35 62  Sloveens 1 0 

Grieks 35 20  Tigré 1 1 

Duits 25 13  Deens 0 1 

Oekraïens 21 15  Fanti 0 1 

Haoussa 16 2  Koerdisch - Gorani 0 1 

Twi 15 2  Moldavisch 0 1 

Romani 14 8  Nederlands 0 51 

Thai 14 1  Noors 0 1 

Nepalees 13 2  Zweeds 0 1 
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Bijlage 4   Vormingsaanbod tolken 2019 BO/BA 

 

Deontologie STV Nederlandstalig 
Datum Aanwezige talen Aantal aanwezigen 

30/01/2019 Pasjtoe, Dari, Tigrinya, 
Turks, Bulgaars 

4 

25/2/2019 Urdu, Punjabi, Arabisch, 
Koerdisch, Servisch 

5 

01/04/2019 Bulgaars, Turks, 
Portugees, Arabisch 

3 

17/5/2019 Koreaans, Tigrinya, Dari, 
Arabisch, Amhaars 

7 

02/07/2019  Arabisch, Urdu, Punjabi, 
Chinees, Spaans, Farsi, 
Portugees 

14 

22/8/2019 Servisch, Rom, Tigrinya 4 

18/10/2019  Amhaars, Engels, 
Roemeens, Arabisch, 
Armeens, Dari 

7 

25/11/2019 Frans, spaans, Arabisch 2 

 

Deontologie STV Franstalig 
Datum Aanwezige talen Aantal aanwezigen 

27/2/2019 Spaans, Bulgaars, 
Arabisch, Portugees, 
Peul, Spaans 

10 

27/3/2019 Engels, Pasjtoe, Urdu, 
Albanees, Amhaars, 
Somalisch,  

9 

17/4/2019 Spaans, Urdu, Dari, 
Roemeens, Moldavisch, 
Russisch, Swahili, Grieks, 
Arabisch, Albanees,  

14 

29/5/2019 Tigrinya, Spaans, Urdu, 
Punjabi, Arabisch, 
Somalisch, Tamazigh 

9 

21/8/2019 Pasjtoe, Turks, Engels, 
Duits, Swahili, Tigrinya, 
Dari, Arabisch, Spaans, 
Rom, Azéri 

11 

25/9/2019 Arabisch, Spaans, Pools, 
Portugees, Wolof, 
Hassanya, Somalisch, 
Peul, Italiaans 

13 

23/10/2019 Deens, Spaans, 
Arabisch, Portugees, 
Engels, Peul, Swahili 

8 
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4/12/2019 Arabisch, Engels, 
Georgisch, Russisch, 
Albanees, Koerdisch, 
Turks 

9 

 

Deontologie STV Engelstalig 
Datum Aanwezige talen Aantal aanwezigen 

12/2/2019 Georgisch, Portugees, 
Pasjtoe, Dari, Italiaans 

4 

18/3/2019 Pools, Tigrinya, 
Krio 

6 

13/5/2019 Sorani, Turks, Tigrinya, 
Grieks, Albanees 

5 

09/07/2019 Frans, Portugees, 
Pasjtoe, Dari 

3 

12/9/2019 Urdu, Pasjtoe 3 

28/10/2019 Tigrinya, Amhaars, 
Bengaals, Dari 

3 

29/11/2019 Frans, Tigrinya, 
Amhaars, Farsi 

4 

 

Uitwisseling van ervaringen (onder begeleiding van Luc Vande Walle) 
Taal van 
vorming 

Datum Aanwezige talen Aantal 
aanwezigen 

Inhoud 

FR 11/3/2019 Arabisch, 
Kinyarwanda, 
Portugees, 

7 Tolken voor 
minderjarigen 

FR+NL 02/05/2019 Frans, Engels, Farsi, 
Arabisch, 
Vietnamees, 
Albanees, Spaans 

9 Tolken voor 
kwetsbare 
groepen 

EN 25/6/2019 Spaans, Frans, 
Nederlands, Dari, 
Grieks, Albanees, 
Arabisch, 
Georgisch, Pasjtoe, 
Portugees 

12 Vrij thema – de 
groep kiest 

NL 17/12/2019 Tigrinya, Afar, 
Bulgaars, Turks, 
Spaans, Russisch, 
Arabisch 

8 Tolken over 
taboethema’s 

FR 17/12/2019 Portugees, 
Somalisch, 
Roemeens, 
Vietnamees, 
Tsjetsjeens, Peul, 
Spaans, Arabisch 

11 Tolken over 
taboethema’s 
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Vorming sociaal tolken voor het project Fedasil 2019. 
Aantal uren: 30u 

Inhoud: (tolktechnieken, Notitietechnieken, terminologie + vertaling van het blad, kennismaking met 

het werkveld, conflictbeheersing en rolbepaling, deontologie en rollenspelen telefoontolken + tolken 

ter plaatse) 

 

Taal van vorming Datum Aanwezige talen Aantal aanwezigen 

FRANS April 2019 Arabisch, Portugees, 
Engels, Nederlands 

12 (waarvan 3 extern) 

ENGELS Oktober 2019 Pasjtoe, Dari, Arabisch, 
Tigrinya, Somalisch, 
Amhaars 

10 (waarvan 7 extern) 

NEDERLANDS November 2019 Urdu, Punjabi, Spaans, 
Amhaars, Arabisch, 
Somalisch 

11 (waarvan 1 extern) 

 

 

Vorming tolken in medische setting i.s.m. Dr. Chaib Mohamed Samir. 
8 modules van telkens 4u  

Datum Aanwezige talen Aantal aanwezigen 

Maart 2019 Arabisch, Russisch, 
Grieks, Farsi, Roemeens, 
Nederlands 

15 

 

 

Vormingen deontologie sociaal tolken op vraag van externe diensten 
2u – basisvorming deontologie STV 

Datum Naam externe dienst Aantal aanwezigen Aanwezige talen 

13/5/2019 Les Amis d’accompagner 8 Spaans, Nederlands, 
Bulgaars, Duits, 
Arabisch, Russisch 
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Bijlage 5  overzicht vorming en ondersteuning van   

   gebruikersvoorzieningen 2019 BO/BA. 
 

 

Gebruikers – voorstelling dienst + workshop “hoe werken met 

sociaal tolken” 
 

Datum Naam externe dienst Aantal 
aanwezigen 

Inhoud Uren 

28/2/2019 Odissee 
(communicatiedag) 

15 Basisvorming hoe 
werken met 
sociaal tolken 
(tips een 
aandachtspunten) 
+ begeleiding 
studenten tijdens 
de rollenspelen 

3u 

Maart - 
april 2019 

Actiris (Sint-Joost) i.s.m. 
Sétis Bruxelles 

+/- 75 Voorstelling 
dienst + tips en 
aandachtspunten 
voor 
hulpverleners in 
het werken met 
sociaal tolken 

2u30 per 
sessie (4 
sessies) 

2/4/2019 Minor Ndako Junior  
(site Dilbeek) 

6 Voorstelling 
dienst + tips en 
aandachtspunten 
voor 
hulpverleners in 
het werken met 
sociaal tolken 

2u 

12/11/2019 Centrum voor Kinderzorg 
en Gezinsondersteuning 
Sloebernest in Ganshoren 

12 Voorstelling 
dienst + tips en 
aandachtspunten 
voor 
hulpverleners in 
het werken met 
sociaal tolken 

2u 
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