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Voorwoord
In het najaar van 2018 lanceerde het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) een
nationale projectoproep met als doel om projecten te financieren die de deelname van asielzoekers aan
het maatschappelijk leven helpen verhogen (prioriteit I) en/of die tegemoetkomen aan de specifieke
opvangnoden en behoeften van kwetsbare doelgroepen (prioriteit II). Naar aanleiding van deze
projectoproep beslisten Brussel Onthaal vzw en de onderzoeksgroep BIAL ('Brussels institute for Applied
Linguistics') van de Vrije Universiteit Brussel een project in te dienen rond het verbeteren en het verhogen
van het aanbod aan communicatie-ondersteunende oplossingen binnen de asielopvang.
Om communicatie tussen hulpverleners en asielzoekers te ondersteunen, wordt er binnen
opvangcentra – afhankelijk van de situatie en communicatieve noden – soms beroep gedaan op personen
die niet noodzakelijk een professionele scholing tot tolk hebben gevolgd. Soms gaat het om bewoners die
in uitzonderlijke gevallen als hulptolk worden ingezet of personen die als vrijwillige tolken wensen deel uit
te maken van het netwerk van Brussel Onthaal of hier al deel van uitmaken. De kerndoelstelling van het
project 'Vormingsaanbod en Taalhulpmiddelen als Ondersteuning voor Hulptolken' (VTOH) is om deze
groep beter te omkaderen, te begeleiden en te ondersteunen met het oog op betere kwaliteitsvolle
dienstverlening en inzetbaarheid. De kerndoelstelling van het project wordt gerealiseerd door enerzijds het
aanbieden van specifieke vormingsmodules, ingebed in een modulair leertraject sociaal tolken/vertalen, en
door anderzijds het inventariseren/centraliseren en ontwikkelen van diverse taalhulpmiddelen
(terminologie) gericht op een specifieke communicatieve situatie waarvoor hulptolken kunnen worden
ingeschakeld en waar binnen opvangcentra specifieke noden rond bestaan: nl. intakegesprekken (medisch
en sociaal).
Het VTOH project is niet het werk van één persoon. Wij wensen dan ook graag alle personen te
bedanken die ons hebben gesteund in dit project. Eerst en vooral willen wij de betrokken opvangcentra
bedanken en de cursisten van onze vormingssessies. Dankzij hen konden wij tot dusver heel wat gangbare
taalhulpmiddelen ontwikkelen en/of verzamelen: m.n. in het Nederlands, Engels, Frans, Pasjtoe, Dari, Urdu,
Somalisch, Amhaars, Tigrinya, Oekraïens, Russisch, Standaard Arabisch en verschillende varianten van het
Arabisch voor Marokko, Algerije, Palestina, Syrië, Libanon, Irak, Jemen, en Libië. Verder ook een woord van
dank aan de projectopvolgers bij Fedasil, die voor ons de contacten hebben gelegd met de opvangcentra
waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. Bedankt voor de goede adviezen en suggesties!

Brussel, december 2018
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1 Inleiding
Taal- en communicatiebarrières, bekeken vanuit het standpunt van hulpverleners in opvangcentra, staan
een kwaliteitsvolle dienstverlening vaak in de weg. Bij gebrek aan een gemeenschappelijke taal of wanneer
de kennis over die taal eerder beperkt blijft, is het voor dienstverleners zeer moeilijk om informatie te
verkrijgen van asielzoekers en op basis daarvan oplossingen te kunnen voorstellen die optimaal zijn
afgestemd op hun specifieke noden. Bekeken vanuit het standpunt van asielzoekers (in het bijzonder
kwetsbare groepen) leiden taal- en communicatiebarrières vaak tot bijkomende stress en onzekerheid, wat
negatieve gevolgen heeft voor het psychosociaal welzijn en bijgevolg een normaal functioneren kan
verhinderen.
Resultaten uit een recent gevoerd bevragingsonderzoek bij publieke dienstverleners, werkzaam in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tonen aan dat tolken een belangrijke brugfunctie vervullen in het
wegwerken van deze obstakels.[1] Gecertificeerde sociaal tolken zijn echter niet altijd meteen aanwezig
wanneer de nood aan talige ondersteuning zich stelt. In de praktijk wordt dan ook (in situaties die daarvoor
geschikt zijn) soms beroep gedaan op mensen die een rol van brugpersoon kunnen vervullen, zonder dat
ze daarvoor een opleiding tot gecertificeerde tolk hebben gevolgd. Hulptolken hebben enerzijds nood aan
vorming en anderzijds aan meertalige taalhulpmiddelen (terminologie), afgestemd op de specifieke
communicatieve situaties waarin zij worden gevraagd om te tolken. Deze manieren van ondersteuning zijn
momenteel nog zeer beperkt, onvoldoende afgestemd op de specifieke communicatieve situaties (waarin
vaak gespreksgevoelige onderwerpen aan bod komen) of sterk versnipperd.
Om de doelgroep van hulptolken beter te omkaderen en te ondersteunen, werden in het kader van
het project ‘Vormingsaanbod en Taalhulpmiddelen als Ondersteuning voor Hulptolken’ (VTOH)
vormingssessies ontwikkeld, afgestemd op de specifieke communicatieve situatie van intakegesprekken
met nieuwe asielzoekers. De aanwezigheid van tolken binnen deze gesprekscontexten heeft niet alleen als
functie om communicatie te vergemakkelijken maar kan ook negatieve gevoelens van stress en onzekerheid
wegwerken waardoor communicatie vlotter verloopt.
Naast vormingssessies ging in het project ook aandacht uit naar de ontwikkeling van meertalige
taalhulpmiddelen – met name meertalige terminologie en informatieve animatievideo’s – afgestemd op de
eerder vermelde communicatieve situatie van intakegesprekken. Deze taalhulpmiddelen werden deels
ontwikkeld met hulptolken als onderdeel van de vormingssessies.
In dit verslag wordt eerst een korte voorstelling gegeven van de projectpartners. Vervolgens komt
het projectverloop aan bod en gaan we dieper in op drie fasen in het project:


onderzoek naar de communicatieproblematiek tijdens de medische en sociale intake,



vormingssessies voor hulptolken en



de ontwikkeling van meertalige taalhulpmiddelen.
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2 Projectpartners
2.1 Brussel Onthaal vzw / Bruxelles Accueil asbl (BO/BA)
De missie van BO/BA 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 tolk- en vertaalwerk. Een gunstig 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.
De visie van BO/BA om een kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod sociaal tolken en vertalen
aan te bieden rust op drie uitgangspunten:
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 tegemoetkomt aan
de behoeften in het werkveld.
Vrijwilligerswerk: deze behoeftedekking is maar mogelijk via de inzet van een jarenlang
opgebouwd netwerk van vrijwilligers1met een groot aanbod van diverse talen. Maatwerk moet dit
vrijwilligersnetwerk maximaal ondersteunen. Daarnaast wordt het register van gecertificeerde2
tolken en vertalers maximaal ingezet in Brussel.
Brussels en dus meertalig: BO/BA wil in het taal chaotische 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.
Brussel Onthaal vzw (samen met Bruxelles Accueil asbl) is een pionier (eerste registratie sinds 1980)
in het aanbieden van sociaal vertalen en tolken. Brussel Onthaal vzw heeft al sinds de jaren tachtig ervaring
met het onthaal, het informeren en het doorverwijzen van asielzoekers. Sinds het spreidingsplan voor
asielzoekers liet de nood aan telefoontolken (1999) zich duidelijk voelen. Sindsdien heeft Brussel Onthaal
vzw zich systematisch georganiseerd om tegemoet te komen aan deze vraag, komende van allerlei
opvangstructuren voor asielzoekers. Het talenaanbod (130 talen) werd permanent uitgebreid volgens de
wisselende noden en instroom van asielzoekers.

1

Vrijwillige tolk/vertaler is de persoon die kiest om een engagement als vrijwilliger op te nemen conform de

wetgeving op het vrijwilligerswerk. Deze vrijwilliger kan al dan niet gecertificeerd zijn.
2

Gecertificeerde tolk/vertaler is de persoon die via opleiding of het testen van de ervaring een positieve

certificeringsproef heeft afgelegd en als vrijwilliger of als zelfstandige optreedt voor heel Vlaanderen en Brussel.
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De tolkendienst van het CGVS is opgestart met o.a. mensen uit de vrijwilligerspool van Brussel
Onthaal vzw. Tot op heden is er nog samenwerking en uitwisseling met de tolkendienst van het CGVS. Het
project ‘Sociaal Vertaalbureau’ is gegroeid vanuit de tweetalige werking vzw Brussel Onthaal – Open Deur/
Bruxelles Accueil – Porte Ouverte asbl (1971), een eerste onthaal voor vreemdelingen (luisteren, informatie
en gerichte doorverwijzing). Binnen dit onthaal, van vooral asielzoekers, liet de nood aan sociaal vertalen
en tolken zich duidelijk voelen. Vandaar het afsplitsen van dit ‘sociaal vertalen en tolken’ uit het algemene
onthaal en het opstarten van het Sociaal Vertaalbureau binnen de al bestaande vzw Brussel Onthaal
(oktober 1997).
Brussel Onthaal vzw profileert zich niet enkel als een organisatie die met vrijwilligers werkt. Er
wordt aan professionalisering van het sociaal vertalen en tolken gewerkt, waardoor er actueel met een
gemengd netwerk (vrijwilligers én professionele, gecertificeerde tolken) gewerkt wordt.
Brussel Onthaal vzw heeft zich vooral geprofileerd als aanbieder van sociaal vertalen en tolken door
het inzetten van een ruim en flexibel netwerk van hoofdzakelijk vrijwillige vertalers en tolken. Velen
vervoegden dit netwerk uit solidariteit met het doelpubliek. Ook velen vanuit het doelpubliek boden zich
in een later stadium aan als medewerker, uit solidariteit met de nieuwe asielzoekers en om zo de
continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.
Contact:
Sainctelettesquare 12/3 – 1000 Brussel
http://www.sociaalvertaalbureau.be

2.2 Brussels Institute for Applied Linguistics (BIAL)
Het Brussels Institute for Applied Linguistics (BIAL) is een onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel.
Het onderzoek binnen BIAL spitst zich onder andere op de volgende onderzoekslijnen die relevant zijn voor
het VTOH project: nl. het onderzoek naar meertalige taalpraktijken (onderzoekslijn 1) en het onderzoek
naar terminologie en vaktaal (onderzoekslijn 2).
Binnen de eerste onderzoekslijn gaat aandacht uit naar de manier waarop interacties verlopen
tussen mensen met verschillende taalachtergronden. Het onderzoek richt zich hiervoor in hoofdzaak op
communicatie in institutionele of formele contexten, zoals bijvoorbeeld de communicatie tussen artsen en
anderstalige patiënten. Kennis inzake de communicatieproblematiek (o.a. vormen van (mis)communicatie,
interactionele strategieën, etc.) wordt verworven op basis van een combinatie van bevragingsmethodes
(diepte-interviews, focusgesprekken) en – indien daar toestemming voor wordt gegeven – opgenomen
observaties van interacties die nadien worden geanonimiseerd en getranscribeerd voor verder onderzoek.
De tweede onderzoekslijn is gericht op de studie van terminologie – oftewel de woordenschat
binnen een specifiek vakgebied – en vaktaal (jargon). Projecten binnen deze onderzoekslijn bestrijken
verschillende onderwerpen zoals de studie van terminologische variatie binnen eenzelfde taal (synonymie)
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of equivalentie tussen termen van verschillende talen, de studie van nieuwvormingen (neologismen), etc.
Daarnaast wordt ook praktisch (toegepast) onderzoek verricht naar methodes in het ontwikkelen van
meertalige terminologische databanken, zoals automatische extractiemethodes of methodes gebaseerd op
co-creatie.
In het kader van het VTOH project wordt de hierboven geschetste expertise van BIAL niet alleen
gebruikt om de communicatieproblematiek binnen de context van intakegesprekken in de asielopvang te
bestuderen. Tegelijk ontwikkelen en onderzoeken we ook oplossingen (nl. taalhulpmiddelen zoals
meertalige terminologie) die geschikt en haalbaar zijn om de communicatie tussen dienstverleners, tolken
en asielzoekers te ondersteunen/verbeteren.
Contact:
Pleinlaan 2 – 1050 Brussel
http://research.vub.ac.be/bial

3 Projectverloop
In Figuur 1 worden de activiteiten getoond die binnen het project werden uitgevoerd in de periode maart
tot en met december 2018:

Fase 1. Projectinitiatie
Contacten met opvangcentra
Selectie van casussen

Fase 3. Vorming

Fase 2. Onderzoek
Observaties
Bevraging

Fase 4. Taalhulpmiddelen

Ontwikkeling leermaterialen
Vormingssessies (24u/sessie)

Meertalige terminologie
Meertalige animatievideo's

Figuur 1. Projectactiviteiten

Tijdens de projectinitiatie (fase 1) werden contacten gelegd met opvangcentra met als bedoeling
om specifieke situaties (casussen) te selecteren waar in dit project rond gewerkt kon worden. Gezien de
korte periode waarin het huidige project loopt (van maart tot en met december 2018) werd er in overleg
met de betrokken instellingen voor gekozen om het project af te bakenen tot twee representatieve
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gesprekscontexten: (1) medische intake met specifieke aandacht voor de vaccinatieprocedure; (2) sociale
intake met specifieke aandacht voor het huishoudelijk reglement.
De betrokken instellingen laten ons toe om de communicatieproblematiek rond deze twee
contexten in een onderzoeksfase van nabij te observeren en om gesprekken te voeren met zowel
dienstverleners als bewoners omtrent de specifieke communicatieve uitdagingen en mogelijke oplossingen
(fase 2).
Op basis van deze observaties en bevragingen werden de leerdoelstellingen, het leermateriaal en
de werkvormen voor de vormingssessies voor hulptolken bepaald (fase 3). Hierop werden vervolgens ook
de taalhulpmiddelen afgestemd (fase 4): nl. meertalige terminologie en – specifiek voor de ondersteuning
van de vaccinatieprocedure – meertalige animatievideo’s waarin aan nieuwe asielzoekers in hun taal wordt
uitgelegd wat vaccinatie inhoudt en waarom het belangrijk is om zich te laten vaccineren.

4 Fase 2: onderzoek naar de communicatieproblematiek
Een zeer korte onderzoeksfase (fase 2) liep van april tot en met juli 2018. Het doel van de onderzoeksfase
was om via observatie en bevraging inzichten te verwerven in de wijze waarop intakegesprekken verlopen
binnen een opvangcentrum en een lokaal opvanginitiatief (LOI). Hierbij werd het verloop van de
intakegesprekken geobserveerd en werd er via bevraging bij dienstverleners nagegaan welke specifieke
communicatieproblemen zij ervaren tijdens hun gesprekken met nieuwkomers.
Binnen het opvangcentrum hebben we vooral geobserveerd in de medische unit aangezien er daar
vrijwel elke voormiddag activiteiten plaatsvinden. Binnen het LOI hebben we concreet geobserveerd bij
zowel dagdagelijkse aangelegenheden als de sociale intake. Gezien de beperkte looptijd van het project,
was de duurtijd van deze observatie korter dan de observatie in de medische unit van het opvangcentrum.
De onderzoeksfase bleek cruciaal om te bepalen op welke specifieke probleemcontexten we zouden
werken in de latere fasen van het project: nl. de vormingssessies voor hulptolken (fase 3) en de meertalige
taalhulpmiddelen (fase 4). In deze sectie beschrijven we kort de wijze waarop het onderzoek werd
uitgevoerd en de belangrijke bevindingen die het onderzoek heeft opgeleverd.

4.1 Bevragings- en observatiemethode
Het doel van de observaties was om inzichten te krijgen in de communicatieve patronen en de inhoud van
de sociale en de medische intake, alsook, via interviews met het personeel, te weten te komen wat de
pijnpunten zijn. Deze observatie had niet alleen tot doel om pijnpunten in de communicatie vast te stellen
maar ook om bestaande expertise van het personeel te documenteren.
De observaties verliepen via het principe van etnografische participerende observatie. Dit houdt in
dat de onderzoeker tijd doorbrengt in het opvangcentrum of het opvanginitiatief om enerzijds te
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observeren en anderzijds via informele interviews het personeel te leren kennen en hun ervaringen te
documenteren.
Het onderzoeksproces op basis van observatie werd goedgekeurd door de ethische commissie
(referentienummer:ECHW_147) van de VUB en hield een mondelinge geïnformeerde toestemming in. Deze
werd opgesteld via verschillende vooraf opgenomen geluidsopnames, of in het Engels of het Frans. Hierbij
is het belangrijk dat de asielzoekers ten allen tijde kunnen weigeren om deel te nemen aan het
onderzoeksproces. Zowel tijdens de dataverzameling als tijdens de data-analyse worden de nodige
maatregelen getroffen om de anonimiteit van zowel het personeel als de asielzoekers te vrijwaren. Tijdens
de observaties hebben we gewerkt met een smartpen (zie Figuur 1) die de onderzoeker in staat stelt om
tekst of tekeningen te maken die synchroon zijn met het geluid dat wordt opgenomen.

Figuur 1. Het gebruik van een smartpen voor het opnemen van geluid en het nemen van notities

4.2 Inzichten in de communicatie tijdens intakegesprekken
Uit de observaties en bevragingen blijken de volgende hulpmiddelen de communicatie met asielzoekers te
ondersteunen:
Een kalender
Met een kalender die vlakbij ophangt of op het bureau staat, kan men multimodaal communiceren met de
asielzoekers. Bijvoorbeeld wanneer een afspraak wordt gemaakt voor later in het centrum zelf of bij een
externe dienst (zoals een ziekenhuis) kan men in eenvoudig Engels of Frans data voorstellen en op hetzelfde
moment de mogelijkheden aanduiden op de kalender.
De kalender kan communicatie vergemakkelijken, miscommunicatie detecteren en voorkomen. Dit
werkt uiteraard alleen wanneer de verplegers, sociaal werkers en de asielzoekers voldoende
gemeenschappelijke woordenschat of repertoire hebben. Een kalender aan de muur zonder een
gemeenschappelijk, zij het beperkt, repertoire, zal niet helpen of kan zelfs leiden tot miscommunicatie.
8

Een automatische vertaalsysteem (MT)
Een automatisch vertaalsysteem (zoals Google Translate) wordt ook gebruikt, o.a. om een diagnose te
helpen tot stand te komen, of om praktische zaken te vragen of mee te delen. Sommige personeelsleden
gebruiken alleen een automatische vertaalsysteem (MT) wanneer ze een redelijke passieve kennis hebben
van de vreemde taal in kwestie en voor bepaalde communicatieve doeleinden. Bijvoorbeeld wanneer de
asielzoekers een externe afspraak hebben in het ziekenhuis is er de optie om een lunchpakket mee te
nemen (zie Figuur 2).

Figuur 2. Schermweergave van een automatisch vertaalsysteem

Dergelijke zaken worden dan met hulp van MT besproken. Het gaat hier dan wel om een duidelijke
multimodale aanpak waarbij MT niet de tool is op zich maar een deel van het communicatieve repertoire.
Andere dienstverleners gebruiken MT ook wanneer ze geen noties hebben van de andere taal. Mogelijk is
dit beter dan niets, maar er is wel het risico dat er valse vlotheid optreedt. Met de komst van neurale
automatische vertaalsystemen lijkt de output van MT voor bepaalde taalcombinaties verbeterd tegenover
klassieke (statistische) vertaalsystemen op het vlak van grammaticale correctheid. Dit is echter niet zonder
risico, omdat er door de meer correct ogende en natuurlijke vorm van de geproduceerde tekst, ongemerkt
valse vlotheid kan optreden. Een tekst kan juist ogen, maar in werkelijkheid fout zijn. Een passieve kennis
van de taal waarvoor men MT gebruikt, is dus een plus om de risico's van valse vlotheid te beperken.
Routebeschrijvingen en plannetjes
Routebeschrijvingen en plannetjes in online routeplanners (zoals Google Maps) worden op voorhand
afgedrukt om de weg te vinden naar externe partners (artsen, ziekenhuizen…). Deze gebruikt men dan als
visuele ondersteuning voor het uitleggen van de weg.
Personeel als hulptolk
Daar waar het taalrepertoire voldoende wordt geacht door het personeel wordt er nu en dan ook gebruik
gemaakt van personeelsleden die een rol van hulptolk op zich nemen. Dit zijn niet speciaal mensen die
opgeleid zijn als tolk. Ze springen in wanneer hierom wordt gevraagd.
Bewoners als toeleiders
Bewoners worden soms ingezet als toeleiders. Ze vergezellen andere asielzoekers naar de sociale dienst of
de medische dienst om te helpen bij het communiceren. Het gebeurt ook dat wanneer een asielzoeker
buiten het opvangcentrum naar het ziekenhuis moet, maar zijn/haar weg en de taal niet goed kent, er ook
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treintickets worden voorzien voor een andere bewoner met dezelfde taalachtergrond om hem/haar te
vergezellen.
Telefoontolken en tolken ter plaatse
Men maakt ook gebruik van externe tolken via telefoon. De intensiteit van het gebruik hiervan varieert.
Eigen talenkennis
Personeelsleden spreken vaak Engels, Spaans of andere talen om de bewoners te accommoderen.
Naargelang het onderwerp en de gemeenschappelijke taalkennis of repertoire varieert hiervan het succes.
Soms gebruikt men woorden in het Arabisch, Farsi of een andere moedertaal van de bewoner om
een brug te slaan. Dit creëert vaak een lach op het gezicht van de bewoner en draagt dus bij tot de band
tussen het personeelslid en de bewoner.

4.3 Conclusie
We hebben geobserveerd dat de intake op zich niet altijd alleen plaatsvindt in de consultaties met de sociaal
werkers of de verplegers. Daar waar de intake documenten chronologisch zijn georganiseerd, zijn de
consultaties eerder cyclisch. Dit heeft te maken met de algemene aard van mondelinge communicatie, maar
ook met het feit dat de asielzoekers vaak ook andere zorgen en problemen hebben dan alleen de punten
die op de intake documenten staan. Het personeel probeert dan ook bewoners gerust te stellen en te
helpen met anderen medische en niet-medische problemen.
Deze bevindingen over de conversationele context van dergelijke consultaties zijn belangrijk voor
de training van tolken alsook voor het ontwikkelen en introduceren van communicatietools. Tools moeten
niet alleen inhoudelijk afgestemd zijn op deze consultaties, maar ze moeten ook kunnen worden ingebed
in de structuur van deze consultaties. Ook hebben we heel wat expertise kunnen documenteren die het
personeel hanteert tijdens de communicatie met asielzoekers.
De bevindingen van de observaties hebben we verwerkt in de vormingssessies van hulptolken (fase
3 in het project) en de creatie van taalhulpmiddelen (fase 4 in het project).

5 Fase 3: vormingssessies rond hulptolken
Het materiaal dat werd verzameld tijdens de onderzoeksfase, werd verwerkt in de vormingssessies in de
eerste week van juli voor een Franstalige groep van deelnemers en in de tweede week van juli voor een
Engelstalige groep. Het volledige programma van de opleidingsweek bevindt zich in Bijlage 9.1. Op basis
van bevraging en observaties in de opvangcentra werden leermaterialen en -opdrachten voor beide
opleidingssessies ontwikkeld (zie Bijlage 9.2).
De deelnemers kregen een theoretische inleiding tot de deontologie van een sociaal tolk, die
nadien via rollenspelen maximaal werd ingeoefend. Deze rollenspelen omvatten de medische en sociale
10

intake (binnen asiel) maar ook tal van andere tolksituaties (bv. oudercontacten, psychologische
gesprekken). De cursisten werden dag na dag sterker in het zichzelf voorstellen aan het begin van de
tolkopdracht en in het kaderen van hun neutrale positie en de bijhorende transparantie. Iedere bespreking
van een rollenspel was aanleiding tot (terminologische) discussie en uitwisseling van ervaringen. De
cursisten waren als het ware elkaars coach.

Figuur 3. Voorbereiding van audio-opname

Figuur 4. Kwaliteitscontrole van vertalingen via een buddy systeem
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We hebben de opleidingssessie rond tolken gelinkt aan de creatie van een protocol voor het produceren
van meertalige video-animaties voor patiënteneducatie, afgestemd op de specifieke sociale, psychologische
en sociolinguïstische specificiteit van de vaccinatieprocedure tijdens de intake (zie Bijlage 9.3). We putten
uit sociolinguïstische en sociaalpsychologische multimodale etnografische waarnemingen tijdens de intake
bij Fedasil en etnografische nichesourcing met de deelnemers tijdens deze workshops.
De deelnemers, (voormalige) asielzoekers, hebben zelf de vaccinatie tijdens de intake ervaren. Hun
expertise was dus cruciaal voor de creatie van meertalige content. Het proces bestond uit rollenspellen,
een spoedcursus sociolinguïstiek en sociale psychologie, geluidsopnames en de productie van gesproken
video-animaties met informatie over vaccinatie. Tot nu toe hebben we al 13 taalversies over vaccinatie. Bij
de opnames werd er gelet op de belichaming van de boodschap. Dit is cruciaal om een rustige en stressloze
en authentieke boodschap te creëren. Zowel bij het vertaalproces (Figuren 3 en 4) als bij het opnameproces
(Figuur 5) hebben we gewerkt met een buddysysteem om enerzijds accuraatheid na te streven en
anderzijds de opnames realistischer te laten lijken doordat de buddy werkelijk verstaat wat de andere in de
microfoon zegt.

Figuur 5. Audio-opname van vertaalde boodschappen

6 Fase 4: taalhulpmiddelen
De taalhulpmiddelen die in het kader van het project werden ontwikkeld ter bevordering van communicatie
tijdens intakes, zullen eveneens voor het ganse opvangnetwerk worden beschikbaar gesteld. De
ontwikkeling van deze hulpmiddelen berust grotendeels op een techniek van co-creatie waarbij een selectie
12

van vrijwilligers (hulptolken) samen input leverden. De co-creatie van deze taalhulpmiddelen vond zowel
tijdens de vormingssessies voor hulptolken plaats als tijdens aparte interviewsessies. De taalhulpmiddelen
die hieronder beschreven worden, worden via Fedasil beschikbaar gesteld. Gelieve bij interesse contact op
te nemen met onderstaande contactpersoon.

Nicolas Van Puymbroeck
Stafmedewerker Fedasil, dienst Studie & Beleid
nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be

6.1 Meertalige animatievideo’s
Tijdens de twee opleidingssessies werden reeds verschillende audio-opnames gemaakt in het Pasjtoe, het
Dari, het Urdu, het Somalisch, het Amhaars, het Tigrinya, het Oekraïens, het Russisch, het Standaard
Arabisch en in verschillende varianten van het Arabisch voor Marokko, Algerije, Palestina, Syrië, Libanon,
Irak, Jemen, en Libië.
Deze opnames behandelen de informatie over vaccinatie die tijdens medische intakes normaal
moet worden meegedeeld maar waarbij dienstverleners er soms niet in slagen om de boodschap over te
brengen wegens de taalbarrière. Ook voor de sociale intake voor het LOI werd er een geluidsopname
gemaakt in het standaard Arabisch. Enkele opnames werden reeds ingebed in presentatieslides. Daarnaast
werd er ook geëxperimenteerd met software waarin de audio-opnames worden gekoppeld aan
animatievideo’s. Deze worden op dit moment in de medische dienst van een opvangcentrum
geproefdraaid.
Wanneer mensen asiel aanvragen, vertoeven zij in een stresserende situatie en dienen
daarenboven heel wat informatie te verwerken. Zij hebben dus weinig boodschap aan te veel en overbodige
informatie betreffende de vaccinatieprocedure. De inhoud van de meertalige animatievideo’s is daarom
erg beperkt, maar niet minder relevant.
Asielzoekers krijgen in de animatievideo’s een antwoord op vragen zoals: ‘Wat is vaccinatie?’, ‘Hoe
werkt vaccinatie? ‘Waarom is vaccinatie belangrijk?’, ‘Wie moet zich laten vaccineren?’ en ‘Wat zijn de
bijwerkingen van vaccinatie?’. Die vragen zijn gebaseerd op een vaccinatiefiche rond patiënteneducatie.3
Zoals eerder vermeld, werden er tijdens de twee vormingen verschillende audio-opnames gemaakt
van cursisten voor de eerder vermelde talen. Tijdens de eerste vormingssessie namen tien cursisten deel
aan deze activiteit en zeven tijdens de tweede vormingssessie. Enerzijds berusten de audio-opnames op de

3

https://magnuscorp.com/ffs/vaccines-flyer/ (laatst bezocht op 04/12/2018)
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door de cursist uitgevoerde vertalingen van het blad, anderzijds op een spontane verteloefening. Daarbij
trachtte de cursist de inhoud van de fiche in zijn/haar moedertaal uit te leggen aan een medecursist in
dagdagelijks taalgebruik.
Mede dankzij de audio-opnames konden de animatievideo’s in de opgegeven talen worden
ontwikkeld. Het script van de animatievideo’s is in elke taal hetzelfde, het enige verschil is de taal en de
animaties. In de onderstaande tabel worden vijf fragmenten uit de ontwikkelde animatievideo’s
voorgesteld om een concreter beeld te illustreren. Daarbij werden scènes (Figuur 6) uit de animatievideo’s
in het Irakees-Arabisch, het Standaard-Arabisch, het Somalisch, het Urdu en het Tigrinya geselecteerd. Elke
video bevat de meest praktische informatie rond vaccinatie en duurt ongeveer twee minuten.

Scène 1: De eerste scène komt uit de
animatievideo in het Irakees-Arabisch. Deze
animatie stelt een dokter voor die een antwoord
geeft op de vraag ‘wat is vaccinatie?’ Hij legt in dit
fragment bijvoorbeeld uit dat vaccinaties injecties
zijn die beschermen tegen gevaarlijke ziekten en
niet enkel persoonlijke bescherming bieden, maar
ook het gezin en de omgeving beschermen.
Scène 2: Deze scène komt uit de animatievideo in
het

Standaard-Arabisch.

Hierin

wordt

een

antwoord gevormd op de vraag ‘waarom is
vaccinatie nodig?’. Daarbij is gebruik gemaakt van
een personage dat een vrouwelijke dokter
voorstelt. Zij vertelt in het Standaard-Arabisch dat
vaccinatie nodig is om ernstige ziekten en
epidemieën te voorkomen en bescherming biedt
tegen gevaarlijke infecties.
Scène 3: Dit fragment komt uit de animatievideo in
het Somalisch. Hierin geeft een sprekende dokter,
in het Somalisch, een antwoord op de vraag: ‘hoe
werkt een vaccin?’. Het personage vertelt in deze
scène dat een vaccin afkomstig is van dezelfde
ziektekiem die de ziekte veroorzaakt en dat die in
het lichaam wordt gebracht om het vaccin te
doden of te verzwakken.
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Scène 4: Dit fragment komt uit de animatievideo in
het Urdu. Hierin wordt een antwoord gegeven op
de vraag ‘wie heeft er vaccins nodig?’. Zoals
afgebeeld op de illustratie heeft iedereen die
nodig: baby’s, kleuters, jongeren, volwassenen,
bejaarden, etc.
Scène 5: De laatste scène komt uit de
animatievideo in het Tigrinya. In dit fragment
wordt een antwoord gegeven op de vraag of er
bijwerkingen zijn door vaccinaties. Hierin vertelt
een dokterpersonage dat een inenting lichte
koorts, lokale pijn/jeuk en roodheid ter hoogte van
de injectieplaats kan veroorzaken. Op de
afbeelding zijn er nog drie personages aanwezig
die elk een bijwerking illustreren.

Figuur 6. Schermopnames van verschillende animatievideo’s

De animatievideo’s, en dus ook de vaccinatiefiches, werden later getoond aan een arts van Fedasil
waarbij input werd gegeven op de inhoud van de animaties. De arts toetste de inhoud van de
animatievideo’s af met het oog op gebruik van de informatie tijdens een medische intake. Aangezien de
Fedasil-arts dagelijks in contact komt met de vaccinatiepraktijk, kon er op die manier tijdens de ontwikkeling
van de meertalige terminologie, rekening worden gehouden met de noden van de asielzoeker.

6.2 Meertalige terminologie
De meertalige terminologie kwam tot stand dankzij een inventarisatie van beschikbare hulpmiddelen van
geschreven communicatie via links naar bestaande meertalige bronnen: o.a. meertalige patiënteneducatie
en gesproken communicatie via audio-opnames en interviews met de cursisten en een Fedasil-arts. De links
naar bestaande meertalige terminologische bronnen werden in de eerste fase verzameld.
In de tweede fase werd terminologie uit twee gesprekscontexten gehaald. Daarbij lag de focus in
het bijzonder op de vaccinatieprocedure bij een medische intake en op de huisvesting van asielzoekers bij
de sociale intake. De terminologielijsten werden grotendeels ontwikkeld in samenwerking met hulptolken
als onderdeel van de vormingssessies. Daarbij werd bijvoorbeeld samen met de hulptolken (waarvan
sommigen ervaringsdeskundig zijn) medische terminologie uit vaccinatiefiches geëxtraheerd en uiteindelijk
in een meertalige terminologiebank verwerkt.
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Figuur 7. Vertaling van terminologie

Voor het opstellen van de vaccinatieterminologie werd gestart met vrij algemene begrippen:
‘vaccin’, ‘vaccineren’, ‘injectie’, ‘bijwerkingen’ etc. Die werden nadien met behulp van de beschikbare
geïnventariseerde

hulpmiddelen

uitgebreid

tot

meer

technische

terminologie

zoals

‘basisvaccinatieschema’, ‘inhaalvaccin’, ‘herhalingsvaccinatie’, ‘immunisatie’ etc. Uiteindelijk werd er in
samenwerking met de Fedasil-arts nagegaan welke (soorten) vaccins een belangrijke rol spelen tijdens de
vaccinatieprocedure van een asielzoeker. Op die manier werden termen zoals ‘mazelen-bof-rubella’,
‘poliomyelitis’ genoteerd. De arts liet eveneens blijken dat afkortingen zoals ‘MBR’ (mazelen-bof-rubella)
gangbaar zijn tijdens de vaccinatieprocedure. Dankzij de co-creatie techniek kon heel wat cruciale
informatie en terminologie worden verzameld.
De vaccinatieterminologie kan in het Nederlands, het Engels, het Frans, het Standaard-Arabisch,
het Dari, het Pasjtoe, het Urdu en het Somalisch worden geraadpleegd. In de database worden o.a.
verschillende soorten vaccinaties vertaald en omschreven.
Over het algemeen bereiden tolken zich graag voor op een tolkopdracht, wat op verschillende
manieren kan. Het doorlezen van een lijst met vakterminologie bijvoorbeeld blijkt erg nuttig te zijn ter
voorbereiding op een medische tolkopdracht. Aangezien tolken niet altijd duidelijk weten wat zij kunnen
verwachten, kan het bekijken van terminologie alvorens te beginnen aan de tolkopdracht, een houvast
bieden. Tijdens de co-creatie lieten enkele tolken alvast weten dat zij erg uitkijken naar het eindresultaat
van de terminologielijst en vroegen naar de beschikbaarheid ervan. Zij zouden vakjargon, met name
medisch jargon, erg nuttig vinden.
Sommigen zijn van mening dat zij de meertalige terminologie zouden gebruiken indien zij die in
boekvorm kunnen verkrijgen, terwijl anderen de voorkeur geven aan een elektronische versie waar zij ten
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allen tijde beroep op kunnen doen. Gedurende de co-creatie van de terminologie kwam er ook ter sprake
dat een database nuttig kan zijn tijdens het telefoontolken. Die setting maakt het niet altijd gemakkelijk
voor een tolk om simultaan en correct te tolken omdat beide partijen geen persoonlijk contact hebben. Een
tolk is in deze context eerder geneigd om een concept uit te leggen omdat hij/zij niet altijd simultaan het
correcte equivalent vindt. Aangezien er ook geen gebruik van gebarentaal, lichaamstaal etc. kan worden
gemaakt, moeten tolken zich mogelijk nog harder inzetten om de boodschap correct en duidelijk over te
brengen. Een database zou dus niet enkel nuttig zijn ter voorbereiding van de tolkopdracht, maar zou ook
doeltreffend zijn voor gelijktijdig gebruik.

6.2.1 Vaccinatieterminologie (medische intake)
De meertalige terminologie berust voornamelijk op een methode van co-creatie. De terminologie kwam tot
stand in twee fasen. In allebei de fasen werd er gebruik gemaakt van co-creatie. In de eerste fase werden
links naar bestaande meertalige terminologische bronnen in het Engels, het Frans, het Nederlands, het
Pasjtoe, het Dari, het Urdu, het Somalisch, en het Standaard Arabisch verzameld zoals meertalige
vaccinatiefiches omtrent patiënteneducatie. In de tweede fase gingen vrijwilligers (hulptolken) tijdens de
vormingsessies, maar ook tijdens aparte interviews aan de slag met de vaccinatiefiches.
De meertalige vaccinatieterminologie kwam tot stand dankzij praktisch onderzoek in
samenwerking

met

vrijwillige

en

gecertificeerde

tolken/vertalers,

waarvan

sommigen

ervaringsdeskundigen zijn. Zij gaven enerzijds hun input op de animatievideo’s en anderzijds op de
vertalingen van het blad wat resulteerde in een extractie van heel wat nuttige vaccinatieterminologie.
De meertalige vaccinatieterminologie werd gebundeld in een terminologische gids die betrekking
heeft op de vaccinatieprocedure tijdens de medische intake van nieuwe asielzoekers (Figuur 8). Naast een
gedrukt exemplaar zal deze gids ook raadpleegbaar zijn in elektronisch formaat.4
Het eerste gedeelte van de terminologische gids bevat achtergrondinformatie omtrent vaccinaties.
Het tweede gedeelte omvat een lijst van courante vaccinatieterminologie in de hierboven vermelde talen.
De terminologielijst vormt slechts een aanzet tot aanvulling van de noodzakelijke vaccinatiekennis van
tolken. De niet-exhaustieve lijst zal in 2019 verder worden uitgebreid, ook naar andere talen die in de
asielopvang worden gesproken.

4

Gelieve hiervoor contact op te nemen met dhr. Nicolas Van Puymbroeck (nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be).
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Figure 8. Voorkaft van de terminologische gids voor tolken

6.2.2 Terminologie rond huisvesting (sociale intake)
Naast de medische intake met in het bijzonder vaccinatieterminologie is er eveneens een begrippenlijst
rond sociale intake ontwikkeld. Deze begrippen berusten eveneens op de co-creatie techniek. Fedasil stelde
de BIAL-onderzoeksgroep meertalige huisreglementen van een opvangstructuur ter beschikking in het
Nederlands, Frans, Engels, het Standaard-Arabisch, het Russisch etc.
Nieuwe asielzoekers krijgen tijdens de sociale intake aan de hand van vertaalde huisreglementen,
al hun rechten en plichten binnen een bepaalde opvangstructuur mee. Aangezien de gegeven informatie
echter niet altijd (volledig en correct) wordt begrepen door de taalbarrière, is het erg nuttig om een
meertalige begrippenlijst ter beschikking te stellen.
De lijst (zie Bijlage 9.4) kwam tot stand door de reeds vertaalde huisreglementen van opvangcentra
parallel te leggen en de cruciale begrippen via co-creatie in een lijst op te nemen. Zo werden o.a. de
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volgende

begrippen

rond

huisvesting

geïdentificeerd:

juridische

bijstand,

waarborgsysteem,

informatieverplichting, tijdelijke uitsluiting, definitieve uitsluiting, etc.
Terminologie rond de sociale intake is elektronisch beschikbaar gesteld in het Nederlands, het
Frans, het Engels en het Standaard-Arabisch. De niet-exhaustieve lijst zal in 2019 verder worden uitgebreid
naar andere belangrijke talen in de asielopvang.

6.2.3 Andere terminologische bronnen
Naast het creëren van nieuwe termenlijsten werden ook nog andere terminologische bronnen
geïnventariseerd die door tolken en dienstverleners in de asielopvang kunnen worden geraadpleegd. Deze
lijst bevindt zich in bijlage (zie Bijlage 9.5).

7 Conclusie en vervolgproject
Uit de eerste observaties en bevragingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden in de
opvangcentra blijkt een zeer sterke vraag naar communicatie-ondersteunende hulpmiddelen tijdens
intakegesprekken, zowel bij dienstverleners als bij bewoners. Het is duidelijk dat de nood hierbij verder
reikt dan de cases die binnen het VTOH project worden behandeld. Een vervolgproject laat ons toe om de
huidige projectactiviteiten voort te zetten, tegelijk ook uit te breiden en de impact van de resultaten te
observeren en te toetsen over een langere periode. Tegelijk verhogen de inzichten in institutionele
communicatie met asielzoekers ook de (internationale) uitstraling van Fedasil als innoverend Federaal
Agentschap voor de opvang van asielzoekers.
De activiteiten die in een vervolgproject (januari – december 2019) zullen uitgevoerd worden, vatten
we hieronder samen.
Voortzetting van de vormingssessies rond hulptolken. Op dit moment bevindt de vormingssessie zich
in een beginfase en biedt deze geen garanties voor de kwaliteit van de tolkprestaties van de inwoners van
de opvangcentra. We moeten dus verder werken rond het detecteren en het remediëren van mogelijke
lacunes in de werkelijke tolkdaad van en naar de vreemde taal. Dit domein is op dit moment nog onduidelijk.
Zowel de creatie als het gebruik van de animaties in de lessen zijn hiervoor een belangrijke tool. Dit in
combinatie met de bestaande aanpak van Brussel Onthaal kunnen ons mogelijk in staat stellen een alerte
remediërende kijk te krijgen op het cognitieve proces tijdens het tolken zelf.
Vanaf januari 2019 plannen we een voortzetting van de opleidingsmodule voor hulptolken (NL/FR/EN)
met een uitbreiding van oefeningen rond specifieke gesprekscontexten. Daarnaast plannen we ook
workshops voor de hulpverleners rond het gebruiken (en indien relevant ook het zelf creëren) van
bruginstrumenten die worden uitgetest in het project. Deze workshops worden - afhankelijk van de noden
en praktische haalbaarheid - hetzij apart aangeboden of geïntegreerd binnen het bestaande
opleidingstraject voor hulptolken.
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Meertalige terminologie. De terminologie die in het VTOH project wordt verzameld is in de eerste
plaats gericht op de twee gesprekscontexten waar in het VTOH project tot dusver op gewerkt werd. In het
vervolgproject beogen we een voortzetting van deze activiteit met een uitbreiding van talen en
gesprekscontexten. Deze activiteit gaat gepaard met de volgende (sub)activiteiten: een inventarisatie van
beschikbare hulpmiddelen voor geschreven/gesproken communicatie (via observatie en bevraging in de
opvangcentra), een extractie van relevante termen uit dit materiaal en een uitbreiding van de terminologie
naar meerdere talen, deels via co-creatie dankzij de medewerking van hulptolken.
Meertalige audio-opnames. Tijdens deze activiteit worden de audio-opnames voortgezet waarmee in
het VTOH project gestart werd. We zorgen voor een uitbreiding van talen en nieuwe gesprekscontexten
(bv. medische intake: borstscan voor TBC-onderzoek; sociale intake: vereenvoudigde versie van het
huisreglement). Naast de ontwikkeling willen we testen hoe deze audio-opnames in reële contexten door
dienstverleners kunnen worden gebruikt en in welke vorm (bv. ingebed in een powerpoint of
animatievideo). De ontwikkeling verloopt / zal verlopen in samenwerking met opvangcentra. Daarnaast
beogen we ook een introductie en een usability test bij de initiële medische intake (vanaf 2020
‘aanmeldcentrum’) waar men gezien de tijdsdruk (cfr. ongeveer 3 minuten per asielzoeker) in de initiële
medische intake geen tijd vindt om een tolk te halen om patiënteninformatie over vaccinaties en borstscans
te vertalen.
Afstandstolken. Een belangrijke uitbreiding van het project ligt in het testen van het gebruik van
telefoon- en videotolken als bruginstrument om communicatie tijdens de sociale intakegesprekken te
faciliteren. De efficiënte implementatie van deze tools wordt in gebruikersgericht onderzoek gemeten op
basis van kwalitatieve observaties en bevragingen bij de verschillende betrokkenen (asielzoekers - tolken dienstverleners).
Wie interesse heeft in de projectresultaten of graag wil betrokken worden bij het verdere
projectverloop

kan

contact

opnemen

met

de

dhr.

Nicolas

Van

Puymbroeck

(nicolas.vanpuymbroeck@fedasil.be).
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9 Bijlagen
9.1 Vormingssessie: programma
[invoegen]

9.2 Vormingssessie: leermaterialen en opdrachten
[invoegen]

9.3 Animatievideo’s: protocol voor co-creatie
[invoegen]

9.4 Terminologie: sociale intake
Huisreglement
Opvangstructuur
Opvangstructuur

House rules
Reception centre
Open reception
centre

Basisdienstverlening
Huisvesting
Sanitaire
voorzieningen
Kleding
Dagvergoeding
Maaltijdcheque
Zakgeld
Sociale begeleiding
Juridische hulp

Basic services
Housing

Medische begeleiding
Psychologische
begeleiding
Kamercontrole
Maatschappelijk
werker
Individuele
begeleiding
Maatschappelijke
begeleiding
Respect voor de
privacy
Waarborgsysteem
Rookverbod
Verbale intimidatie
Fysieke intimidatie

Medical support
Psychological
support
Room inspection

Sanitary facilities
Clothing
Daily allowance
Luncheon voucher
Pocket money
Social assistance
Legal aid

Règlement d’ordre
intérieur
Structure d’accueil
Structure d’accueil
ouverte
Prestations de services
de base
Hébergement
Installations sanitaires
Habillement
Allocation journalière
Chèque-repas
argent de poche
Accompagnement social
Aide juridique
Accompagnement
médical
Accompagnement
psychologique
Contrôle de chambre

Social worker

Travailleur sociale
Accompagnement
Individual assistance individuel
Social assistance

Accompagnement social

Respect for privacy
Desposit system
Smoking ban
Verbal intimidation
Physical intimidation

Respect de la vie privée
Système de caution
Interdiction de fumer
Intimidation verbale
Intimidation physique

قواعد داخلية
مركز االستقبال
مركز االستقبال مفتوح
الخدمات الألساسية
مقر السكن
ادوات نظافة
توفي المالبس
ر
اليوم
المخصص
ي
ِايصاالت الغذاء
مرصوف اجيب
رعاية اجتماعية
مساعدة قانونية
مساعدة قانونية
النفس
الدعم
ي
فحص الغرف
االجتماع
األخصائ
ي
ي
إسد اء المشؤرة االفراد
المساعدة االجتماعية
ر
احيام الخصوصية
نظام الإليداع
التدخي
حظر
ر
اللفظ
التخويف
ي
التخويف الجسدي
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Seksueel geweld

Sexual violence
Discriminatory
Discriminerend gedrag behaviour
information
Informatieverplichting obligation
Employment
Arbeidsovereenkomst contract
Compulsory
Schoolplicht
education
Brandpreventie
Fire prevention
Private kastruimte
Private closet space
Inspection of the
Kamercontrole
room

Violence sexuelle
Comportement
discriminatoire
Devoir d’information
Contrat de travail
Obligation scolaire
Prévention incendie
Armoire privée

Contrôle de chambre
Introduction d’une
Klacht indienen
Lodging a complaint plainte
Beroep tegen
appeals against a
Recours à l'encontre de
opgelegde sanctie
sanction imposed
la sanction imposée
Beroep tegen
appeals against
Recours contre les
beslissingen inzake
decisions on medical décisions en matière
medische bijstand
assistance
d'aide médicale
Gemeenschapsdienste
Services
n
Community services communautaires
LOI
LRI
ILA
Verboden voorwerpen Prohibited articles
Objets interdits
Financial
Financiële bijdrage in contribution to the
Contribution financière
de opvang
reception
à l'accueil
Sanctie
Sanction
Sanction
Formele
waarschuwing
Formaliteit warning Avertissement formel
Tijdelijke uitsluiting
Temporary exclusion Exclusion temporaire
Definitieve uitsluiting Definitive exclusion Exclusion provisoire

الجنس
العنف
ي
تمييي
سلوك ر
ر
االليامات المتعلقة بتبادل
المعلومات
عقد عمل
ام
تعليمهم اإللز ي
مانع الحريق
الخزانة الخاصة
تفتيش الغرفة
تقديم شكوى
تقديم التماس بشأن عقاب
مفروض
ر
تقديم االلتماسات لالعياض عىل
القرارات الصادرة بشأن
المساعدة الطبية
الخدمات المجتمعية
مبادرة االستقبال المحلية
األغراض المحظور اقتنائها

المساهمة المالية
العقوبة
رسم
إنذار
ي
الحرمان المؤقت
النهائ
الحرمان
ي
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9.5 Terminologie: nuttige bronnen
De onderstaande tabel5 biedt een overzicht van terminologische bronnen die nuttig werden geacht binnen
het project. Het gaat om een niet-exhaustieve lijst.
Deel 1. Immigratie, inburgering en wetgeving

Inburgering: Informatie over inburgering in verschillende http://www.integratieinburgering.be
talen.
/landingspagina-inburgering/

Agentschap Inburgering en Integratie: Een overzicht van veel http://www.agii.be/thema/vreemdel
gebruikte termen over migratie, inburgering, integratie en ingenrechtinternationaaletnisch-culturele diversiteit.
privaatrecht

Kruispunt migratie – integratie: Publicaties in het Nederlands
over integratie en immigratie.
http://www.kruispuntmi.be/publicat
ies.aspx

Agentschap inburgering en integratie: Informatie in het www.agii.be/thema/vreemdelingenr
Nederlands over de volgende thema’s:
echt-internationaalprivaatrecht?id=324
● Nationaliteit
● Reizen
● Stemrecht
● Werken
● Sociale zekerheid, opvang en steun
● Inburgering
● Onderwijs en opleiding
● Verblijfsdocumenten
● Verblijfsstatuten
● Gezondheid
● Familiaal internationaal privaatrecht
● Detentie en verwijdering
● FAQ

5

De links zijn laatst geüpdatet op 30 november 2018.
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Vivre en Belgique: Franstalige website van “Coordination et https://www.cire.be/tag/guide
Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers” met
publicaties (In samenwerking met de Franse Gemeenschap
van België) over:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le logement
Santé et famille
L’enseignement
L’emploi
La protection sociale
Les impôts
Les assurances
La vie quotidienne
Les statuts de séjour
Institutions belges et organisation politique et
administrative

U bent als vluchteling erkend in België: Uw rechten en
plichten: “Publicatie van Commissariaat-generaal voor de http://www.cgvs.be/nl/publicaties/b
Vluchtelingen en de Staatlozen” in het Nederlands, Engels en roc hures/
het Frans. Deze brochure, die opgesteld is ter attentie van de
erkende vluchtelingen, levert informatie over hun rechten en
plichten als vluchteling in België.
Asiel in België: Publicatie in het Nederlands, Frans, Engels, http://www.cgvs.be/nl/publicaties/b
Albanees, Servo-Kroatisch, Russisch, Arabisch, Pasjtoe, Farsi, rochures/
Peul en Lingala.
Deze brochure, samen met Fedasil uitgewerkt, wil asielzoekers
die net zijn aangekomen in België correct informeren over de
verschillende etappes in de asielprocedure en de opvang,
alsook over hun rechten en plichten tijdens de procedure en
het verblijf in een opvangstructuur.
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Centrum voor gelijkheid van kansen en voor http://unia.be/nl/over-unia
racismebestrijding/UNIA: Website in het Nederlands Frans,
Engels en Duits

Portaal belgium.be: Informatie en diensten van de overheid in http://www.belgium.be/
het Nederlands, Frans, Duits en Engels

FOD Binnenlandse zaken – Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/
Website met info in het Nederlands en Frans

Asylum and Migration Glossary: Meertalige verklarende
woordenlijst die gemeenschappelijke definities en vertalingen
bevat van termen die regelmatig gebruikt worden in het
domein van asiel en migratie. Het Belgische contactpunt heeft
hier de laatste jaren intensief aan meegewerkt. Deze Glossary
zal ook als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van de
EMN Thesaurus

https://ec.europa.eu/home-

SEFOR: nuttige inlichtingen over vrijwillige terugkeer
•
Nederlands
•
English - English
•
French - Français
•
Albanian - Gjuha shqipe
•
Arabic - العربية
•
Armenian - Հայերեն
•
Georgian - ქართული
•
Hausa - Hausa
•
Yoruba - Yorùbá
•
Igbo - Igbo

http://www.sefor.be/

•

Hindi - हिन्दी

•

Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ / پنجائ

affairs/what-wedo/networks/european_migration_n
etwork/glossary_en
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lingala - Lingála
Mongolian - Монгол
Portuguese - Português
Russian - Русский
Serbian - Српски / Srpski
Spanish - Español
Turkish - Türkçe
Swahili - Kiswahili
Farsi - Farsi

Europees E-Justitie Portaal: Je vindt er informatie over het https://eBelgisch Recht in alle talen van de Europese Unie. Je klikt links justice.europa.eu/home.do?action=h
op een onderwerp bv. ‘familierecht’ om uitleg over ome&plang=nl&sufix=16
familierecht te verkrijgen. Als je dan aan de rechterkant op de
Belgische vlag klikt, krijg je de specifieke informatie over
België. Rechtsboven kan je dan klikken om de taal naar wens.
Belgielex: Kruispuntbank van de wetgeving in Duits, http://www.belgielex.be
Nederlands, Frans en Engels

Deel 2. Medische en werkgerelateerde bronnen
Medimmigrant: Website in het Frans en het Nederlands.

http://www.medimmigrant.be/

Vzw Medimmigrant geeft individuele ondersteuning aan
mensen

zonder

wettig

verblijf

of

met

een

precair

verblijfsstatuut met medische noden. We trachten op een
structurele manier medisch gerelateerde thema's in relatie tot
mensen zonder wettig verblijf en met een precair verblijf op te
volgen.

Medimmigrant

geeft

vormingen,

schrijft

beleidsaanbevelingen en maakt deel uit van diverse
werkgroepen.
Health Belgium: Website in het Nederlands, Frans, Duits en het https://www.health.belgium.be/sites/
default/files/uploads/fields/fpshealth
Engels over gezondheidszorg.
_theme_file/hoofdstuk_14_woordenli
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jst.pdf
Health Link (Canada): Symptomen/ziektes en doktersadvies in https://www.healthlinkbc.ca/servicesverschillende talen: Engels, Chinees, Frans, Punjabi, Spaans en and-resources/translated-resources
Vietnamees.
Health information Translations (USA). Pagina met allerlei https://www.healthinfotranslations.or
g/about/
fiches in een hele resem talen. Heel to the point en
gebruiksvriendelijk.
Meertalig medisch glossarium van de UGENT met zowel http://users.ugent.be/~rvdstich/euglo
ss/multi024.html#0230
formele als informele termen
Medical Equipment Dictionary (Engels)

https://www.medilexicon.com/equip
ment

Medische fiches over kankerscreening (Australische overheid) Info over uitstrijkjes:
http://www.cancerscreening.gov.au/i
nternet/screening/publishing.nsf/Con
tent/resourcesmenu?OpenDocument&CATEGORY=1
All+Resources-3&SUBMIT=Search

Info in meerdere talen over diabetes

http://ethnomed.org/patienteducation/diabetes/diabetes-patienteducation-materials

New South Wales Multicultural Health Communication http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/
publicationsandresources/resourcesService A rich resource with numerous health topics that
by-language
provide health information in 50 languages.

Refugee Health Information Network
Health

translations

directory

multilingual health information”

(Australië)

https://healthreach.nlm.nih.gov/
“linking

to http://www.healthtranslations.vic.gov
.au/
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Multicultural Mental Health Resource centre (Canada) http://www.multiculturalmentalhealt
h.ca/clinical-tools/mental-healthmeertalige medische fiches rond geestelijke gezondheid
information/by-language/
Meertalige website over seksuele gezondheid van SENSOA

https://www.zanzu.be/nl/taalkeuze

Deel 3: Onderwijs en inburgering
Klasse TV

https://www.youtube.com/user/tvkla
sse

Deel 4. Algemene online woordenboeken en glossaria
IATE (InterActive Terminology for Europe):

http://iate.europa.eu/

Meertalige terminologiedatabank die binnen de Europese
instellingen wordt gebruikt voor vertalingen.
De databank biedt een zoekmachine voor uitdrukkingen en
begrippen die op alle mogelijke gebieden van EU-activiteit
worden gebruikt. Voor een goed gebruik moet de doeltaal wel
voldoende worden beheerst. Het is een zeer nuttig hulpmiddel
voor professionele vertalers, maar minder geschikt voor het
algemene publiek, gerechtelijke autoriteiten en beoefenaars
van juridische beroepen. De vertalingen van uitdrukkingen en
begrippen worden door de vertalers zelf ingevoerd en zo
kunnen ze nieuwe ingangen (lemma’s) creëren of bestaande
aanvullen. Voor verschillende, maar niet noodzakelijkerwijs
alle, officiële talen van de Europese Unie worden mogelijke
vertalingen voorgesteld.
Deze gegevensbank is gratis toegankelijk.

Lexicool: Gratis meertalig online woordenboek

http://www.lexicool.com/

Websters Online dictionary: meertalige thesaurus om vanuit http://www.websters-onlinehet Engels op te zoeken. Zeer gedetailleerd en in veel talen.
dictionary.org
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Chinees – Engels woordenboek

http://www.mdbg.net/chindict/chin
dict.php

Engels-Roemeens woordenboek

http://www.dictionare.com/

Google vertalen

http://translate.google.nl/

Serbian-English/English-Serbian Dictionary

http://www.recnik.com/

Wikipedia: meertalige encyclopedie

http://www.wikipedia.org/

Van Dale Woordenboek online

http://www.vandale.nl/

The United Nations Terminology Database: UNTERM is een https://unterm.un.org/UNTERM/por
meertalige terminologiedatabank die gezamenlijk wordt tal/welcome
onderhouden door de belangrijkste diensten en regionale
commissies van het systeem van de Verenigde Naties.
The International Thesaurus of Refugee Terminology (ITRT)

http://www.refugeethesaurus.org/h
ms/home.php?publiclogin=1

Dari Medical Terminology

https://quizlet.com/24248659/darimedical-terminology-flash-cards/

Glossaries and Tools: Resources for Language Professionals

http://www.thecommunityinterpret
er.com/glossaries-and-tools.html
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