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Het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal 

(BO) en le Service d’Interprétariat Social de l’ asbl 

Bruxelles Accueil (BA) konden hun dienstverlening van 

sociaal tolken en vertalen in 2021 maar waarmaken dankzij 

de medewerking van heel wat geëngageerde sociaal 

tolken en vertalers (714), de medewerking van verschillende 

subsidieverstrekkers, van een flexibel team en bestuursorgaan, van 

vele gebruikers en voorzieningen, partners en ondersteuners...  

Dank aan allen voor jullie engagement en het geleverde werk in een 

moeilijk jaar van nog aanwezige corona! 

 

Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Directie Algemeen Welzijn en Gezondheid, Etnisch-culturele 

Minderheden  

                                                   

                                       

 

                  C.O.C.O.F – 

 Cohésion Sociale 2016-2022 
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Ter inleiding 

 

 

Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil is dit jaar een kwart eeuw jong. In 1997 groeide de 

Brusselse sociaal tolk- en vertaaldienst uit de vzw Brussel Onthaal - Open deur, een 

stedelijk pastoraal initiatief voor het helpen en ondersteunen van nieuwkomers in 

Brussel.  

Nu vijfentwintig jaar later is Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil uitgegroeid tot een 

solide en financieel stabiele sociaal tolk- en vertaaldienst, een organisatie die 

hardnekkig maar zachtaardig aan de weg blijft timmeren. Daarvoor staat er een ploeg 

van een dozijn vaste medewerkers die 1.083 actieve vrijwilligers aansturen om de 

communicatie in Brussel - en als het nodig is ook daarbuiten - te faciliteren. Dat werk 

gebeurt nog altijd met de spirit en het hart van de pioniers die zich in 1971 

bekommerden om asielzoekers en andere nieuwkomers, die moeizaam hun weg 

zochten in onze hoofdstad.  

Dat leverde in 2021 een recordaantal sociaal tolk- en vertaalprestaties op: meer dan 

vijfendertigduizend in honderd en één talen. En in de slipstream van dat werk 

‘empoweren’ we vele nieuwkomers door netwerking en vormingen, wat niet zelden 

voor die mensen een opstap is naar een vaste baan. 

Daarom zullen we in 2022 onze zilveren verjaardag met gepaste luister vieren.  

U hoort ons nog.  

 

 

 

Bob Pleysier 

Voorzitter Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil 

 

 

 

 

 

Foto van Ann De Martelaere 
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Kent u de sector ‘sociaal tolken en vertalen’ niet goed? Ben je een nieuwe lezer?  

Hier even een opfrissing waar ‘sociaal tolken en vertalen’ (verder in dit verslag afgekort 

tot STV) voor staat. 

 

1/ Wat is sociaal tolken en vertalen? 

 

° Definitie van STV: 

 “Onder STV-hulp 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”. 

° Wat is een STV-dienst? 

Een STV-dienst 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 STV-hulp 

- De matching-functie 

- De afname van tolk- en vertaalhulp 

- De kwaliteitswerking met de afnemer van tolk- en vertaalhulp 

 

° Voor welke sectoren werken de STV-diensten? 

De 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, …) 

 



~ 5 ~ 
 

° Wat is het aanbod van een STV-dienst? 

De STV-diensten hebben een aanbod van telefoontolken, webcamtolken, tolken ter 

plaatse en schriftelijk vertalen. Afhankelijk van hun regio en onderlinge akkoorden 

worden deze STV-hulp volledig of gedeeltelijk aangeboden. 

In 2021 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 en Inburgering. Zie https://www.integratie-inburgering.be/wat-doen-

we/sociaal-tolken-en-vertalen. Verder zijn er 4 Franstalige STV-diensten actief in 

Brussel en Wallonië, nl. Bruxelles Accueil, Sétis Bxl, Sétis Wallon en Le Monde des 

Possibles Liège. 

 

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 (bijv. voor de veiligheid of het gevoel 

van welbevinden bij de cliënt). Het tolken verloopt via een pc, smartphone of tablet. 

Het voordeel is dat ook de non-verbale communicatie deels 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. 

Sociaal tolken versus interculturele bemiddeling: 

Sociaal tolken en interculturele bemiddeling zijn twee verschillende, maar elkaar 

aanvullende, instrumenten in het overbruggen van communicatieproblemen 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 het kader van de hulpverlening. Het 

inzetten van het juiste instrument in de hulpverlening naar de anderstalige 

gesprekspartner maakt deel uit van het taalbeleid van de organisatie. 

 

 

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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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 gecertificeerde sociaal tolk 

 Een gecertificeerd sociaal tolk is een Nederlandskundige 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 en Inburgering en 

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

 beheerd door de dienst Certificering van het AGII.  

 

- De (niet-gecertificeerde) opgeleide sociaal tolk 

 

 BO/BA heeft een interne vorming ‘sociaal tolk’ van 40u (NL/FR/EN) voor 

 kandidaat-tolken: 

Infomoment/kennismakingsmoment(1u30) 

Tolktechnieken(3u30) + inleiding tot deontologie(2u30) 

Notitietechnieken(6u) 

Conflictbeheersing en rolbepaling(3u30) 

Terminologie + vertaling van het blad(3u) 

Deontologie+ rollenspelen 

Tolken ter plaatse(6u)  

Webcamtolken(6u) 

Telefoontolken(6u) 

+ Eindtest(2u) + inschrijving 

  

Zij worden bij BO als aanvullend op het gecertificeerde aanbod sociaal tolken 

ingezet. Bij BA is dit het reguliere aanbod. 

 

- De taalhulp 

 Taalhulpen zijn vrijwilligers die tolken in gesprekken tussen dienstverleners en 

 anderstalige gesprekspartners. Ze zetten mondelinge boodschappen om van 
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 het Nederlands naar een vreemde taal en omgekeerd. Ze volgen een korte 

 opleiding en je zet ze enkel in bij niet-complexe, informatieve gesprekken: 

  1. heeft een vaste en eenvoudige gespreksstructuur. 

  2. heeft een informatief gespreksdoel (vb. een procedure of reglement  

   uitleggen). 

  3. heeft een eenvoudig of informatief onderwerp. 

  4. vereist weinig input van de anderstalige gesprekspartner. 

  5. bevat weinig specifieke en technische terminologie. 

 

 Taalhulpen zijn geen gecertificeerde sociaal tolken. Taalhulpen zijn een 

 aanvulling op het bestaande aanbod van gecertificeerde sociaal tolken. Voor 

 gesprekken die niet voldoen aan de criteria van taalhulpgesprekken, schakel 

 je nog steeds een gecertificeerde sociaal tolk in. 

 Taalhulpen passen in een taalbeleid waarin je meerdere taaloverbruggende 

 instrumenten zoals tolken, vertalers, taalhulpen, apps, pictogrammen … kan 

 toepassen.  

 (bron: Taalhulpen - Agentschap Integratie en Inburgering (integratie-inburgering.be) 

 

 

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 interculturele 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. 

(meer info bij www.foyer.be ) 

 

 

 

https://www.integratie-inburgering.be/nl/sociaal-tolken-en-vertalen
https://www.integratie-inburgering.be/nl/start-een-traject-taalbeleid-op
https://www.integratie-inburgering.be/nl/taalhulpen
http://www.foyer.be/
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° Het STV als taalondersteunende instrumenten binnen een taal- of 

communicatiebeleid van de voorziening: 

Een voorziening /gebruikersorganisatie heeft er alle baat bij om binnen de eigen 

organisatie een taal- of communicatiebeleid te ontwikkelen, waarin het voor de 

medewerkers duidelijk wordt welke communicatie-overbruggende tools kunnen 

worden ingezet bij hun dienstverlening aan anderstalige gesprekspartners. Het STV 

(via telefoon, webcam, ter plaatse, schriftelijk) zijn enkele taalondersteunende 

instrumenten naast andere zoals een intercultureel bemiddelaar, maar ook 

pictogrammen, contacttaal, online vertaalprogramma’s (bv. Google translate of Deep), 

eenvoudig Nederlands, klare taal, audio- en video-opnames, etc. Het is belangrijk om 

te weten welk instrument in welke situatie kan worden ingezet en wat de mogelijke 

impact ervan is op de toegankelijkheid van de dienstverlening voor het doelpubliek. 

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 de eigen meertalige context van Brussel. 

Het Huis van het Nederlands, verantwoordelijk voor taalbeleid in Brussel, ontwikkelde 

met relevante partners een Brussels beslissingsmodel. In 2019 kwam een eerste 

communicatiemodel tot stand voor Brusselse hulp- en zorgverleners. Verschillende 

online vormingen werden aangeboden, zie www.communicatiegids.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal tolken en vertalen 

 

https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier
http://www.communicatiegids.be/
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2/ Werking 2021 

De werking van BO/BA is op zich niet anders dan in de vorige 

werkjaren. Na de algemene situering kunnen we ingaan op de meer specifieke 

activiteiten in 2021. 

  

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 gedeeld netwerk van sociaal tolken en vertalers (BO/BA) is meertalig, nl. 

NL/FR/ENG – vreemde taal en bestaat uit ongeveer 1/3 NL en 2/3 FR. Naast 

het vrijwilligersstatuut worden ook nog andere statuten ingezet zoals 

zelfstandige (hoofd- of bijberoep), SmartBe, Tentoo, Ritmo, PWA, art 60. Het 

hele netwerk vertegenwoordigt ongeveer 120 talen. Er wordt permanent 

gerekruteerd volgens actuele noden bv Standaard Arabisch, Spaans, 

Somalisch, Tigrinya, Pashtoe, Dari, Peul, … 

- Het registratiesysteem (databeheer) is een gedeeld systeem tussen beide 

vzw’s, waarbij de STV-opdrachten, - prestaties, data i.v.m. tolkenbestand, data 

i.v.m. gebruikers, statistieken, facturatie enz. de vele mogelijkheden zijn van dit 

systeem dat permanent wordt aangepast volgens de noden van de 

dagdagelijkse werkingen afgestemd op de werking van de Nederlandstalige 

STV-diensten. 

- 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 

2021 BO/BA in bijlage 1. 

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

verdeelsleutel, terug te vinden in de jaarlijkse ‘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) 

Brussel Onthaal vzw (BO) positioneert zich als de Brusselse decentrale 

Nederlandstalige STV-dienst voor de Nederlandstalige en tweetalige hulpverleners in 

Brussel, met als kerntaken de organisatie van een kwalitatief (gecertificeerd) aanbod 

sociaal tolken ter plaatse, webcamtolken en schriftelijk vertalen en een aanvullend 

behoeftedekkend (niet-gecertificeerd, maar opgeleid) aanbod telefoontolken 

(aanvullend op de Vlaamse Tolkentelefoon), tolken ter plaatse, webcamtolken en 

schriftelijk vertalen. 
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Brussel Onthaal vzw zet dus in Brussel in eerste instantie gecertificeerde 

Nederlandstalige sociaal tolken/ vertalers van het Vlaams register van gecertificeerde 

sociaal tolken/vertalers in en werkt aanvullend met een meertalig netwerk van niet-

gecertificeerde, maar opgeleide sociaal tolken/vertalers (met vorming op maat) 

hoofdzakelijk met een vrijwilligersstatuut. 

 

Bruxelles Accueil asbl (BA) 

Bruxelles Accueil asbl (BA) heeft een kwalitatief en behoeftedekkend aanbod 

telefoontolken, tolken ter plaatse, webcamtolken en schriftelijk vertalen voor 

Franstalige of tweetalige hulpverleners in Brussel en Wallonië. Deze STV-opdrachten 

worden uitgevoerd door opgeleide sociaal tolken/vertalers, hoofdzakelijk vrijwilligers, 

die intern een vorming op maat (40u) of de opleiding ‘sociaal tolken’ bij U-Mons hebben 

gevolgd. 

 

 

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 om zo bestaande dienstverlening 

toegankelijk te 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. 

Visie 

De visie van BO/BA rust op drie uitgangspunten: 

 Vrijwilligerswerk: STV via een inzet van 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 STV-diensten 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. 
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2.3- Het bestuursorgaan van BO/BA 

De bestuursleden van de beide bestuursorganen BO/BAl zijn dezelfde personen. Dit 

maakt een geïntegreerd beleid voor beide organisaties mogelijk. In 2021 is het 

bestuursorgaan samengesteld uit de volgende bestuursleden: 

Bob Pleysier     Voorzitter (tekenbevoegdheid) 

Anne Dussart    Hoofd van het dep. asiel en migratie van Caritas 

      International 

Thibaut Cardon    Vrijwilliger, vertaler (tekenbevoegdheid) 

Svetlana Vogeleer-Aloushkova  Docente Marie Haps (op rust) 

Sarah De Hovre    Directeur PAG-ASA 

Peter Thesin     Vrijwilliger, tolk 

 

Het bestuursorgaan van BO/BA werd technisch ondersteund door Marianne 

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

 

Het bestuursorgaan van BO/BA had steeds virtueel plaats op maandagen: 15/03-

10/05-13/09 en 13/12/2021. De Algemene Vergadering kwam virtueel samen op 10 

mei 2021.  

Thema’s als de impact van corona op de werking, evolutie in de aanvragen en 

prestaties, evoluties binnen het STV-landschap, tarifering en inkomsten, subsidie- en 

personeelsbeleid, jaarrekeningen en begroting kwamen aan bod. 

 

2.4- Het team van BO/BA in 2021 en met de beste wensen voor 2022… 
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In bijlage 1 is het organigram BO/BA 2021 terug te vinden. 

 

Het team BO/BA bestond in 2021 wisselend uit 12 tot 13 medewerk(st)ers: 

 Coördinatie,  

 Kwaliteitsondersteuning,  

 Match tolken ter plaatse en webcamtolken 

 Match telefoontolken,  

 Match schriftelijk vertalen,  

 Boekhouding,  

 Administratieve ondersteuning.  

 

Een vaste vrijwilligster bood op regelmatige basis administratieve ondersteuning en 

één sociaal tolk werkte mee met een art. 60 contract (OCMW Etterbeek). 

Ook de corona-omstandigheden bleven invloed hebben op het functioneren van het 

team en de algemene werking: telewerken, online meetings… Het bleef een zoeken 

naar een haalbare balans voor iedereen. 

 

 

 

 

 

In de zomer kon een jobstudent ons vervoegen op de match telefoontolken. 

 

Het inschakelen van stagiaires in 2021 was door de nog aanwezige coronapandemie 

vaak virtueel en van op afstand. Het aanbieden van ervaringskansen blijft belangrijk 

alsook het binnenhalen van een nieuwe kijk op de dienstverlening. 

 

 Aryan Masoud  

Institut Cardinal Mercier (Promotion sociale) – stage tolken (maart 2021) 

 Emma Ruyskensveld  

KULeuven – Campus Brussel – stage vertalen NL-FR –EN (februari - maart 

2021) 

 Nawal Aghallaj  

VUB – stage vertalen/terminologie NL-EN-SP (mei-juni 2021) 

 Samia Ramon  

VUB – stage vertalen/terminologie NL-FR (mei-juni 2021) 

 Elis Shakirova  

UC Louvain – stage tolken/vertalen/terminologie FR-TR (februari - april 2021) 

 Patricia Castro  

CVO Qrios Campus VTI – stage tolken/vertalen/terminologie (april - mei 2021) 

Stagiaire Patricia getuigt hieronder over haar stage bij BO/BA in 2021: 
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Je m'appelle Patricia, une étudiante de 28 ans en tant qu'employée interculturelle qui a pu 

intégrer cette merveilleuse équipe pour un stage de 2 mois et demi à temps partiel 

pendant mes études.  

Déjà, je tiens à remercier Vanessa pour son accueil, son ouverture, sa bienveillance et sa 

professionnalité. Je me rappelle de mon manque de confiance en moi, et que dès que je 

l'ai eu au téléphone, j'ai été prise directement pour le stage chez Bruxelles Accueil pour 

un début de formation la semaine d'après. 

J'ai adoré pouvoir faire la formation d'interprète social où j'ai appris tous les outils 

nécessaires pour pouvoir effectuer les missions d'interprétariat sociale plus tard. Lors de 

cette formation j'ai pu voir autant de la théorie que de la pratique, ensemble avec 

différents formateurs sur leur domaine d'expertise, ainsi que faire des exercices pour la 

mise en pratique avec autant nos collègues de formation qu'avec des interprètes 

expérimentés. 

Une fois la formation finie, j'ai pu faire plusieurs missions en tant qu'interprète social dans 

les hôpitaux, écoles, services juridiques ainsi que des associations sociales d'aide aux 

personnes en cas vulnérables et nécessitant d'aide, ceci était une expérience unique. J'ai 

également pu faire un lien entre ma formation d'employé interculturelle et cette 

association (comme d'autres associations) et comprendre les besoins des personnes de 

langues étrangères, ainsi que des possibles barrières existantes autant pour le client, 

comme pour la personne dans le besoin. 

Lors de mon stage, j'ai également fait des traductions écrites, où j'ai eu l'opportunité de 

traduire des terminologies médicales ainsi que la terminologie sur la traite des êtres 

humains. 

En plus de toutes ces merveilleuses expériences, j'ai été invitée à faire partie du projet 

Reach Out avec Médecins du Monde Belgique où j'ai eu plusieurs matinées de formations 

avec plusieurs associations partenaires sur les violences basées sur le genre, la loi sur 

l'immigration, la violence intrafamiliale, qui est un vrai complément pour ma formation en 

interculturalité et mon trajet professionnel.  

J'ai déjà effectué plusieurs stages dans mon parcours professionnel mais je peux dire que 

je n’ai jamais eu un maitre de stage comme Vanessa ou une société si bienveillante et à 

l'écoute du stagiaire, qui veut vraiment l'aider à avancer et grandir. La communication 

passe très facilement avec l'équipe, tout le monde est très organisé, et tout se fait d'une 

façon très productive pour tout le monde. 

Lors de mes missions, quels qu'elles soient, j’ai toujours reçu un feedback de Vanessa qui 

m'a permis de m'améliorer, et ne peux que conseiller tous les futures 

stagiaires/volontaires à intégrer cette association.  

Le seul point d'amélioration que je puisse donner, c'est que le coordinateur d'interprétariat 

en déplacement m'a demandé 2 fois de prester le vendredi, où je ne devais pas faire de 

stage à cause de ma présence en cours obligatoire, mais ce n'est absolument rien de 

grave, je ne sais pas vraiment comment les plannings (disponibilités) des stagiaires ou 

volontaires sont gérés par les coordinateurs, mais appart ça, rien à dire, que du très 

positif!   

Merci Vanessa et toute l'équipe de Bruxelles Accueil d'avoir cru en moi et en mes 

capacités. Merci de m'avoir laissé la porte ouverte pour revenir après mon stage et merci 

de votre excellent travail et de vos projets dans la société! Le monde a besoin de plus de 

personnes comme vous! Je suis sûre que nous nous reverrons encore dans de futurs 

projets! 

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

 BO/BA 

 

Dankzij een gedeeld netwerk (BO/BA) van 1.083 actieve (beschikbare) sociaal 

tolken en vertalers, waarvan 158 gecertificeerde Nederlandstalige sociaal tolken 

(15%), konden in 2021 van de 42.629 aanvragen (26.763 BO en 15.866 BA) tolken 

(telefoontolken, webcamtolken, tolken ter plaatse) en vertalen, 35.493 opdrachten 

(21.972 BO en 13.520 BA) of 83% uitgevoerd worden.  

 

Deze sociaal tolken en vertalers werkten vanuit de vreemde taal naar het Frans, het 

Nederlands of het Engels en andersom. In 2021 werden in het totaal 101 

verschillende talen aangevraagd: 96 talen bij BO en 72 talen bij BA.  

Zie bijlage 2 voor een overzicht van het talenaanbod van BO/BA in 2021. 

 

Statuut van de sociaal tolk/vertaler 

 

Een flexibel en werkbaar statuut voor de sociaal tolk/vertaler laat nog op zich wachten. 

Verschillende sociaal tolken haken hierdoor af… 

 

De sociaal tolken en vertalers werken met BO/BA samen via verschillende statuten: 

 Het vrijwilligersstatuut,  

 Het statuut van zelfstandige of zelfstandige in bijberoep,  

 PWA,  

 Art. 60 via het OCMW 

 Smart en Tentoo  

 

Het merendeel van de sociaal tolken/vertalers werkten mee als vrijwillig(st)er.  

Ook in 2021 zoeken sociaal tolken naar een gepast statuut om professioneel met het 

sociaal tolken aan te slag te kunnen. Een aangepast en flexibel statuut voor de sociaal tolk 

is niet beschikbaar, maar wel wenselijk.  

In 2022 lanceert BO/BA een onderzoeksvraag bij de Wetenschapswinkel Brussel teneinde 

te onderzoeken welk statuut ideaal zou zijn voor sociaal tolken/vertalers. Hopelijk kan dit 

de inzichten verruimen en kan beleid er mee aan de slag. 

Onderstaande tabel toont de evolutie in de verschillende statuten van de sociaal tolken en 

vertalers over een periode van zes jaar, nl. 2016-2021. Het aandeel van de vrijwillige 

sociaal tolken is het sterkst bij het telefoontolken, gevolgd door het tolken ter plaatse en 

het webcamtolken. Het zelfstandige statuut is het tweede grootste statuut, gevolgd door 

de andere statuten zoals PWA, Smart/ Tentoo, stagiaire. 
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Aantal prestaties naar statuut van de sociaal tolk/vertaler: 2016 -  2021 

    BO           BA           

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TP PWA 338 877 969 274 79 477 81 278 286 136 64 190 

  Smart 24 44 66 4 1 30 1 25 9 3 6 9 

  Vrijwilliger 6038 5886 6130 8275 4655 5778 1126 2031 2249 2297 2502 2516 

  Zelfstandige 1279 2071 2801 3828 2400 4339 144 299 293 621 662 870 

  Onbekend       7 9 27       5 2 1 

  Niet uitgevoerd* 438 1124 1094 3949 2743 4183 112 503 420 1096 1508 1502 

  
Vaste 
medewerker 

0 0 32 88 21 78 0 0 3 13 11 18 

  Freelance - - - 191 123 264       2 6 42 

  Stagiaire 0 11 14 4 -  5 0 0 1 -  - - 

  Totaal 12571 10013 11106 16620 10031 15181 1464 3136 3261 4173 4761 5148 

TT PWA 91 93 256 71 68 75 26 137 337 196 213 124 

  Smart 15 9 15 17   15 1 15 20 1   15 

  Vrijwilliger 2454 2837 2769 3292 4251 5149 3567 3108 3618 5031 6084 6732 

  Zelfstandige 390 323 777 734 948 1247 57 132 405 446 540 752 

  
Vaste 
medewerker 

252 193 126 247 145 115 177 136 119 317 205 81 

  Freelance - - - 151 313 164 - - - 26 12 81 

  Onbekend -  -   - 15 8 17  - -   - 8 12 6 

  Niet uitgevoerd* 259 250 259 259 257 642 419 244 171 347 341 750 

  Stagiaire 0 1 3 - -  -  0 0 0 - -   - 

  Totaal 3461 3706 4098 4786 5990 7424 4247 3772 4670 6372 7407 8541 

SV PWA 0 3 0 0 1 2 0 2 0 3 1  - 

  Smart 0 3 1 10 5 11 0 3 6 7 5 5 

  Vrijwilliger 78 130 120 113 122 140 67 55 87 82 122 53 

  Zelfstandige 62 77 47 49 50 55 27 15 15 48 50 35 

  Onbekend       7 1 4       5 1 -  

  Niet uitgevoerd* 29 25 16 49 34 57 4 44 25 38 34 35 

  Stagiaire 0 1 9 1   1 0 0 4 1 -  2 

  
Vaste 
medewerker 

- - - 6 2 -   - -   - 4 2 3 

  Totaal 169 239 193 235 215 270 98 119 137 188 215 133 

  PWA  -  -  -  - 39 70  -  -  -  - 24 78 

WT Smart  -  -  -  - 1 22 -   -  -  - 1 4 

  Vrijwilliger -  -  -  - 379 975 -   -  -  - 263 959 

  Zelfstandige -  -   -  - 554 1685  -  -  - -  85 373 

  Onbekend - -   - -  9 18 -   - -   - 2 2 

  Niet uitgevoerd* -  -   - -  279 1106  -  -  -  -  - 451 

  Stagiaire  -  -  - -   -  -  -  -  -  -  -  - 

  
Vaste 
medewerker 

 -  -  -  - 9 19  -  -  -  - 3 15 

  Totaal  -  -  -  - 1270 3895  -  -  -  - 535 1882 

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

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

aanvragen, etc. 
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Een vrijwilligersbeleid en samenwerkingsovereenkomst als vrijwillig 

sociaal tolk/vertaler 

 

Vrijwilligerswerk in onze werking blijft een belangrijk gegeven. Een vrijwilligersbeleid 

binnen BO/BA is een noodzakelijk instrument in de werking. De vrijwillige sociaal 

tolken en vertalers maken nog steeds het merendeel van onze meertalige STV-pool 

uit. BO/BA ondersteunt dit netwerk van vrijwilligers met een specifieke 

samenwerkingsovereenkomst, forfaitaire vergoedingen, informatie en ontmoeting 

(online), vorming op maat en ondersteuning /coaching. 

 

 Informeren 

Via gerichte mailingen bv nieuwe tarieven, corona-richtlijnen, tips of aandachtspunten, 

etc en de website wordt het netwerk tolken en vertalers up to date gehouden. Deze 

mailingen hebben meer effect dan een nieuwsbrief om als informatiekanaal te 

gebruiken. 

 Ontmoeting 

Door Covid 19 werd de jaarlijkse zomeractiviteit en het eindejaarsfeest ook in 2021 

weer afgezegd. De tolken vroegen ernaar en de nood was er zeker, maar we konden 

onmogelijk iets organiseren. Wij voorzien in februari 2022 wel een online evenement 

voor de tolken/vertalers. Zelfs het bezoek aan de dienst werd beperkt van geen 

toegang tot een afspraak maken… 

 

 Ondersteuning 

De tolken worden ondersteund bij de verschillende vragen die ze hebben en eventueel 

doorverwezen. Bv invullen van een aanvraag voor vrijwilligerswerk bij het ziekenfonds, 

hoe stel ik een correcte factuur op, info over PWA en Smart, … 

Voor COVID 19 werden ook in 2021 terug mondmaskers en shields ter beschikking 

gesteld aan de sociaal tolken. 

 Vorming 

Zie later in dit rapport waar uitvoering op de vormingen wordt ingegaan. 

 

Binnen onze vrijwilligerswerking willen we graag de vele vrijwilligers versterken in hun 

talenten en aanmoedigen om nieuwe te ontdekken.  

Via de Wetenschapswinkel Brussel onderzochten we samen met agogiekstudente 

Nora Abattoui en prof dr. Maurice De Greef hoe het vrijwilligerswerk een opstap kan 

betekenen tot de arbeidsmarkt. https://www.sociaalvertaalbureau.be/wp-

content/uploads/2021/12/MasterproefWWNoraAbattoui.pdf 

 

 

 

https://www.sociaalvertaalbureau.be/wp-content/uploads/2021/12/MasterproefWWNoraAbattoui.pdf
https://www.sociaalvertaalbureau.be/wp-content/uploads/2021/12/MasterproefWWNoraAbattoui.pdf
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“VUB-masterproefresultaten naar aanleiding van Dag van de 
Vrijwilliger op 5 december 
 
Mensen met een migratieachtergrond vinden moeilijker toegang tot de 
arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk wordt vaak omschreven als een middel 
dat de integratie van deze mensen op de arbeidsmarkt zou kunnen 
bevorderen, maar onderzoek hiernaar is schaars. VUB-
agogiekstudente Nora Abattoui heeft met haar masterproef, geïnitieerd 
door de Wetenschapswinkel, de impact van vrijwilligerswerk op toegang 
tot de arbeidsmarkt van mensen met migratieachtergrond in kaart 
gebracht. 
 
Abattoui licht toe: “Over het algemeen tonen de resultaten aan dat 
vrijwilligerswerk inderdaad verschillende voordelen met zich meebrengt. 
Zo krijgen vrijwilligers een groter sociaal netwerk, is er een duidelijke 
stijging van hun zelfvertrouwen en verbetert de taalvaardigheid 
aanzienlijk. Dit alles zorgt voor een positieve impact op de 
arbeidsmarktpositie.” 
 
De resultaten tonen ook aan dat de deelnemers aan het onderzoek taal, 
discriminatie en gebrek aan werkervaring als drempels ondervinden in hun 

zoektocht naar werk. 

Zelfvertrouwen is de sleutel 
Door het vrijwilligerswerk ervaren de vrijwilligers verschillende voordelen. Zo 
verkrijgen ze meer zelfvertrouwen, een groter sociaal netwerk en een betere 
taalbeheersing. Als gevolg van meer zelfvertrouwen hadden de respondenten 
bijvoorbeeld minder angst om te spreken. Dat leidt dan weer tot een betere 
taalbeheersing, waardoor het zelfvertrouwen opnieuw stijgt. Verder kwam uit 
de resultaten naar voren dat het hebben van zelfvertrouwen het sociaal netwerk 
vergroot omdat de respondenten meer in contact durven komen met mensen 
en/of organisaties. Abattoui onderzocht ook of eerdergenoemde voordelen een 
invloed hadden op hun arbeidsmarkpositie. 
Abattoui: “Het meest verassende resultaat hier is dat opnieuw een stijging van 
zelfvertrouwen door de respondenten wordt aangehaald als hét voordeel dat 
een positieve impact heeft op hun arbeidsmarktpositie. Specifiek speelt het 
hebben van zelfvertrouwen een grote rol in hun zoektocht naar werk, vooral 
met betrekking tot het solliciteren.” 
 
Daarnaast geven de resultaten ook aan dat het vergroten van het sociaal 
netwerk een impact heeft op hun arbeidsmarkpositie. 
 
Abattoui: “Door het vrijwilligerswerk ontstaan er namelijk sociale relaties met 
kennissen of collega’s waarbij de vrijwilligers nieuwe werkgerelateerde 
informatie verkrijgen. Hierdoor hebben ze meer kennis over het systeem in 
België en in het bijzonder over de verwachtingen betreffende de arbeidsmarkt. 
Verder heeft dit er ook voor gezorgd dat de vrijwilligers contact hebben 
gevonden met hun huidige werkgever.” 
 

 De aard van het vrijwilligerswerk bepaalt mee 
Het onderzoek kon ook duidelijk maken dat de aard van het vrijwilligerswerk 
zelf een directe impact heeft op de arbeidsmarktpositie. 
Abattoui: “De organisatie Brussel Onthaal vzw vervult zelf natuurlijk ook een 
grote rol in het vergemakkelijken van de weg naar de arbeidsmarkt. Zo biedt de 

https://www.vub.be/opleiding/agogische-wetenschappen#over-de-opleiding
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organisatie opleidingen en cursussen aan en vergroot ze de toegang tot 
vormingen, studies en openstaande vacatures.” De vrijwilligers hebben er ook 
de mogelijkheid om binnen de vrijwilligerswerking een functie in hoofd- of 
bijberoep uit te oefenen. 
 
De studie bracht verder ook duidelijk in kaart dat de specifieke aard van dit 
vrijwilligerswerk ook een motivatie voor sommige respondenten vormde om 
verdere studies te starten die in lijn liggen met de sector waarin Brussel Onthaal 
vzw actief is. Als aanvullend voordeel kon Abattoui in haar studie vastleggen 
dat het vrijwilligerswerk van voordeel kan zijn tijdens een aanwervingsproces, 
aangezien het een vorm van werkervaring is. 

Het onderzoek 
Het onderzoek onder begeleiding van prof. dr. Maurice De Greef werd 
uitgevoerd in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie Brussel Onthaal vzw 
en geïnitieerd door de Wetenschapswinkel. Concreet werd onderzocht of 
vrijwilligerswerk binnen de organisatie Brussel Onthaal vzw/Bruxelles Accueil 
asbl een gangmaker is voor het vinden van regulier werk. Dit gebeurde aan de 
hand van een analyse van de voordelen van vrijwilligerswerk, zoals de opbouw 
van een sociaal netwerk, taalvaardigheden, digitale vaardigheden en het 
opbouwen van meer zelfzekerheid. Daarnaast onderzocht Abattoui in welke 
mate het vrijwilligerswerk een directe impact heeft op de arbeidsmarktpositie 
en welke drempels de vrijwilligers ervaren bij het vinden van regulier werk. 
Abattoui nam semigestructureerde interviews af bij de vrijwilligers van Brussel 
Onthaal vzw en verzamelde kwantitatieve data aan de hand van vragenlijsten.”  

 

 

Permanent rekruteren van kandidaat sociaal tolken/vertalers 

 

BO/BA  heeft met 2021 een heel druk jaar achter de boeg. Er werd sterk ingezet op 

vorming van kandidaat - tolken, voor eigen werking of via projectwerking. 

 

Permanent rekruteren is een 

blijvend aandachtspunt in onze 

werking BO/BA.  In 2021 werden 

verschillende rekruteringsacties 

opgezet: via eigen website, de mond 

aan mond reklame, gerichte 

rekrutering op knelpunttalen via 

Actiris en VDAB, projectwerking met 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 

de dienst Diversiteit Leuven. 
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Instroom nieuwe kandidaat tolken 2021: 

                                         Aantal aanmeldingen in 2021 

Nederlandstalig 95 

Engelstalig 32 

Franstalig 349 

Totaal 476 

 

Redenen waarom een kandidaat uiteindelijk niet instroomt 

- Te druk bezig, geen tijd om vorming te volgen of samenwerking te starten/vertrek 

naar het buitenland 

- Aanbod van de tolkendienst voldoet niet aan de verwachtingen (statuut, vergoeding) 

- Geen verdere reactie na ontvangen van de infosessie 

- De kandidaat voldoet niet aan het profiel waarnaar de tolkendienst op zoek is (bv. 

een kandidaat wil enkel samenwerken voor vertalen maar er is geen tekort aan 

vertalers voor die talencombinatie, de kandidaat spreekt een taal waarvoor er al 

voldoende tolken zijn of waaraan er geen nood is, de kandidaat is enkel beschikbaar 

tijdens het weekend) 

- De kandidaat kan zich niet vrijmaken om de vorming te volgen 

- De kandidaat is gestart met een opleiding sociaal tolk bij AGII en zal zich inschrijven 

nadat hij/zij het certificaat behaald heeft. 

 

 

Zich inschrijven bij BO/BA kon pas na het volgen van de voorgeschreven 

vormingsmodules en het slagen in de eindtest. Door de corona-omstandigheden 

werden weer modules online gegeven en werden instructiefilmpjes verder ontwikkeld. 

                                               Aantal nieuwe inschrijvingen 2021 

Nederlandstalig 55  

Engelstalig 17  

Franstalig 35  

Totaal 107 
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Inzet van het netwerk sociaal tolken/vertalers voor de STV-activiteiten: 

 
 

 

 

 

 

Voor Brussel Onthaal: 

Inzet van 455 tolken voor het tolken ter plaatse voor 11.835 prestaties 

Inzet van 553 tolken voor het telefoontolken voor 6.846 prestaties 

Inzet van 312 tolken voor webcamtolken voor 3.062 prestaties 

Inzet van 67 vertalers voor het schriftelijk vertalen voor 230 vertaalopdrachten 

 

Voor Bruxelles Accueil: 

Inzet van 223 tolken voor het tolken ter plaatse voor 3.962 prestaties 

Inzet van 416 tolken voor het telefoontolken voor 7.859 prestaties 

Inzet van 175 tolken voor webcamtolken voor 1.582 prestaties 

Inzet van 38 vertalers voor het schriftelijk vertalen voor 111 vertaalopdrachten 

 

Om flexibiliteit en maximale behoeftedekking te kunnen handhaven is een ruim, divers, 

flexibel en meertalig netwerk van sociaal tolken/vertalers belangrijk en noodzakelijk. 

 

Evolutie van de inzet van verschillende tolken en vertalers BO/BA voor 2007-2021 

BO/BA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TT 360 310 336 365 419 354 343 278 321 330 404  417 546 523 553 

WT  0 0  0  0  0   0 0  0  0  0   0  0 0  146 312 

TP 150 129 170 151 241 270 295 278 351 405 400 526  457  385 455 

SV 233 193 188 174 119 97 86 68 74 58 90 78  113  82 67 

Totaal 499 439 455 507 512 478 482 413 457 510 570  673  703 650 714 

TT=telefoontolken; WT=webcamtolken; TP = tolken ter plaatse; SV = schriftelijk vertalen 

 

 

Inzet van gecertificeerde sociaal tolken bij BO 

 

Zoals bovenvermeld bij de definitie van een gecertificeerd sociaal tolk, worden zij 

opgeleid en gecertificeerd door de dienst certificering van het AGII en via het Vlaams 

register ter beschikking gesteld aan de 4 Nederlandstalige STV-diensten in 

Vlaanderen en Brussel. 

 

714 verschillende sociaal tolken/vertalers waren in 2021 actief bij BO/BA! 

Zij voerden samen 35.493 STV-opdrachten uit. 
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Aantal gecertifcieerde sociaal tolken en vertalers in het bestand van 

Brussel Onthaal: 

Het Vlaams register van gecertifceerde tolken telt tot op heden 477 tolken.  

Hiervan zaten er in 2021 150 of 31 % van het register in het databestand van BO.  

Heel wat gecertificeerde sociaal tolken zijn ook niet beschikbaar voor Brussel wegens 

allerlei redenen, zoals: te ver, de meertaligheid en onbekendheid van Brussel, 

parkeermogelijkheden, te korte opdrachten, … 

In het Vlaams register voor gecertificeerde vertalers staan er 128 gecertificeerde 

vertalers, waarvan er 84 of 66 % in het bestand van Brussel Onthaal zitten. 

 

Aantal interventies uitgevoerd door gecertificeerde tolken: 

De toegepaste regel is nog altijd eerst een gecertificeerd sociaal tolk, bij niet 

beschikbaar een opgeleid sociaal tolk. 

De gecertificeerde sociaal tolken worden ingezet voor de vraag “tolken ter plaatse” en 

“webcamtolken” en de gecertificeerde vertalers voor de vraag “schriftelijk vertalen”.  

Voor het telefoontolken worden opgeleide sociaal tolken (niet - gecertificeerde tolken 

- hoofdzakelijk vrijwillige tolken of zelfstandigen/ PWA/Smart) ingezet als aanvullend 

op het aanbod van de Vlaamse Tolkentelefoon van het AGII.  

Brussel Onthaal heeft in 2021 3.088 tolkopdrachten (tolken ter plaatse 1.557 en 

webcamtolken 1.531) door gecertificeerde sociaal tolken uitgevoerd. 

In 2021 werd er extra aandacht gegeven aan de inzet van gecertificeerd sociaal tolken. 

Vaak kiezen gecertificeerd sociaal tolken eerder voor webcamtolken dan ter plaatse in 

Brussel te komen. 

   Brussel Onthaal 2021 inzet gecertificeerde sociaal tolken 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tolkprestaties 502 576 626 785 900 1.557 1.342 3.088 

Tolkuren ? 838 860 1.133 1.476 3.190 3.725 7.268 
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De gecertificeerde sociaal tolk kreeg een vergoeding van €48/u en nadien €12/ per 

begonnen kwartier. Een gecertifceerde sociaal tolk met het vrijwilligersstatuut kreeg 

de vrijwilligersvergoeding. Een verplaatsingsvergoeding van €0,37/km of de reële 

vervoersbiljetten werden uitbetaald. 

De gebruiker betaalde de gecertificeerde tolk €48/u én de reële vervoerskost €0,37/km 

of de vervoersbewijzen (= de directe tolkkost).  

De VGC Welzijn als gebruikersoverheid:    

 

Ook in 2021 voorzag de VGC Welzijn in de enveloppesubsidie voor BO €18.000 

/jaarbasis, als bijdrage in de tolkuurprijs voor de gecertificeerde sociaal tolken in de 

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

bijzondere jeugdzorg, onderwijs en CLB, welzijn en op voorwaarde dat dit specifiek ten 

goede komt van Brusselaars in Brussel. De VGC legde dus €28 van de €48/tolkuur en 

de vervoerskosten van de gecertificeerde sociaal tolk bij. 

 

Met dit budget (uiteindelijk €20.085 tot eind juni 2021) konden 375 tolkopdrachten 

(515 tolkuren) door gecertificeerde sociaal tolken worden uitgevoerd. Het budget van 

€18.000 op jaarbasis volstond niet in 2021 en eind juni was dit bedrag op. Voor de 

volgende 203 tolkopdrachten betaalde de voorziening terug zelf de volledige tolkkost. 

 

 

- De VGC Onderwijs als gebruikersoverheid:  

 

Vanaf maart 2021 voorzag de VGC-onderwijs een budget (€15.000) voor het 

inschakelen van sociaal tolken (tolken ter plaatse, webcamtolken en telefoontolken) in 

het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.  

Er werd ingezet op sensibilisering bij de Nederlandstalige scholen (lager en middelbaar 

onderwijs) en juiste monitoring van budget en data. Ook voor 2022 wordt het zelfde 

budget voorzien. Uit de cijfers blijkt dat deze maatregel wel leidt naar een verhoogde 

inzet van sociaal tolken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

- De gebruiker (voorziening) betaalt de tolkuurprijs en vervoerskost van de 

gecertificeerde sociaal tolk: 

 

Daarnaast werden er 2.052 tolkopdrachten (€313.923 of 5.976 tolkuren) door 

gecertifcieerde sociaal tolken uitgevoerd, waarbij de gebruiker de €48/u én de 

vervoerskosten voor de gecertifceerde sociaal tolk betaalde.  
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Inzet van (niet gecertificeerde) opgeleide sociaal tolken bij BO/BA 

BO/BA die in de jaren ’80 opstartte met het STV tijdens de toenmalige asielcrisis en 

de opening 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. 

Buiten het Vlaams register van gecertificeerde sociaal tolken/vertalers, zet BO/BA een 

ruim en meertalig nationaal en zelfs internationaal netwerk van sociaal tolken en 

vertalers in.  

Zij hebben hoofdzakelijk het vrijwilligersstatuut, maar er wordt ook meegewerkt als 

zelfstandige (in hoofd- of bijberoep), via SmartBe, als PWA’er of in een art 60 via een 

OCMW.  

BO/BA voorziet vorming op maat (basispakket van 40u, intervisie, specialisaties) voor 

het eigen netwerk van sociaal tolken. Zie later in dit rapport. 

Bij BO is dit een aanvullend aanbod op het gecertificeerde aanbod. Bij BA is dit het 

reguliere aanbod. 

Inzet van taalhulpen 

 

Het project taalhulpen is een project van het Agentschap Integratie & Inburgering. BO 

zet in de eigen werking geen taalhulpen in. Alle kandidaat-tolken kunnen instromen in 

ons vormingsaanbod ‘sociaal tolken’ indien zij dit wensen. 

 

Vorming op maat voor het netwerk sociaal tolken BO/BA 

 

De vorming op maat voor de kandidaat tolken 

voor BO/BA is ontwikkeld op basis van de 

jarenlange ervaring binnen de eigen dienst en op 

basis van de eerste introductiecursussen sociaal 

tolken door de COC ontwikkeld in 2010. 

Terwijl er in eerdere jaren gekozen werd voor 

aparte modules, die konden gevolgd worden 

door de kandidaat sociaal tolken, wordt er vanaf 

2020 gekozen om een aaneensluitende vorming 

van 40 uren aan te bieden, met het doel de 

kandidaat sociaal tolken zo kwalitatief en zo snel 

mogelijk in te schakelen. Dit vormingsaanbod is 

gratis voor de kandidaten en zij krijgen een attest van deelname aan de vorming. 
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Gewijzigde werking tgv Corona bleef ook in 2021 geldig: 

- De infosessie werd vervangen voor een online infosessie/door filmpjes 

- Alle geïnteresseerde kandidaten volgen een vorming van 40u en leggen 

eindtest af. Enkel wie hierin slaagt kan inschrijven 

- Het aantal deelnemers per vorming was ook beperkt 

- De vormingen werden deels online georganiseerd (niet iedereen had de 

mogelijkheid om de vorming online te volgen) 

- Bepaalde onderdelen van de vorming werden opgenomen. Wie een sessie 

miste kon deze zo achteraf inhalen (bv. uitleg rond tolktechnieken, 

deontologie, webcamtolken, telefoontolken, terminologie) Deze online 

lesmodules staan op een YouTube kanaal en zijn enkel toegankelijk voor wie 

de link ontvangt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk vind ik dat het heel fijn is om iets voor 

iemand te doen. Ik ben zo blij als ik een steentje 

voor mijn omgeving kan bijdragen. Fatima 

 

Dank jullie wel het fijne, warme kader waarin we 

ons comfortabel en gesteund voelen en waarin 

we kunnen groeien! Zozan 
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Inhoud van de vorming voor kandidaat tolken (40u): 

 Infomoment/kennismakingsmoment(1u30) 

 Tolktechnieken(3u30) + inleiding tot deontologie(2u30) 

 Notitietechnieken(6u) 

  Conflictbeheersing en rolbepaling(3u30) 

  Terminologie + vertaling van het blad(3u) 

 Deontologie + rollenspelen- Tolken ter plaatse(6u) 

  Webcamtolken(6u) 

 Telefoontolken(6u)  

 Eindtest (2u)  

 
 

Overzicht van de gegeven vormingen in 2021 voor kandidaat sociaal 

tolken door BO/BA 

Eigen BO/BA-werking: vorming nieuwe kandidaat - tolken 
 Taal van de 
vorming 

Periode Aantal 
deelnemers 

Talen Aantal 
geslaagd na 
test 

Aantal 
ingeschreven 

Nederlands April 2021 7 Frans, Engels, 
Maghrebijns 
Arabisch, 
Somalisch, 
Spaans, Servisch 

7 3 

Nederlands Mei 2021 9 Portugees, 
Armeens, Rom 
(van 
Macedonië), 
Duits, Pools, 
Tigrinya, 
Bulgaars 

9 9  

Engels februari 
2021 

10 Arabisch, Dari, 
Pasjtoe, Tigrinya 

10 6 

Engels April-mei 
2021 

8 Portugees, 
Arabisch, 
Koerdisch, 
Pasjtoe, Tigrinya, 
Spaans, Oromo 

6 5 

Engels November 
2021 

10 Pasjtoe, Dari, 
Tigrinya, 
Amhaars, 
Bengaals, 
Turkmeens 

9 7 

Frans Maart 2021 11 Bulgaars, Duits, 
Pools, Susu, 
Malinké, 

11 9  
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Arabisch, 
Spaans, 
Hassanya, 
Wolof, Hindi, 
Urdu, Albanees, 
Kirundi 

Frans Juni 2021 11 (waarvan 
4 reeds 
ingeschreven 
tolken die 
bepaalde 
delen 
wensten te 
herhalen) 

Chinees, Swahili, 
Lingala, 
Roemeens, Rom 
(van Roemenië), 
Somalisch, 
Tigrinya, 
Russisch, 
Armeens, Peul, 
Susu, Malinké, 
Farsi 

7 (enkel de 
nieuwe 
kandidaten 
legden de 
test af) 

7 

Frans Oktober 
2021 

13 Arabisch, 
Pasjtoe, Dari, 
Georgisch, Peul, 
Albanees, Wolof, 
Spaans, Urdu 

12 7 

 

 
5-10-2021 
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Projectwerking “Be Talky et become Tolky” i.s.m. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
Taal van de 
vorming 

Periode Aantal 
deelnemers 

Talen Aantal 
geslaagd na 
test 

Aantal 
ingeschreven 

Nederlands Juli 2021 7 Arabisch, 
Berbers, Tamil, 
Turks, Pasjtoe, 
Dari 

7 5 

Frans Augustus 
2021 

7 Susu, Malinké, 
Arabisch, 
Roemeens, Rom 
(van Roemenië), 
Pools, Dari, 
Pasjtoe 

6 4 

 

 
Uitreiking attesten door Minister Gatz op 25-09-2021 
 
 Het was echt een leuke dag, dank u voor alle 

informatie en de lessen die je ons hebt 

gegeven, wij hebben veel geleerd met jou, 

echt hartelijk bedankt Vanessa!  Ahmed 
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Projectwerking: “DiversLeuven” i.s.m. de Stad Leuven 
Taal van de 
vorming 

Periode Aantal 
deelnemers 

Talen Aantal 
geslaagd na 
test 

Aantal 
ingeschreven 

Nederlands Januari-
februari 2021 

9 (1 gestopt 
na een 
week) 

Arabisch, Turks, 
Kinyarwanda,  

7 3 

Nederlands September 
2021 

10 Arabisch, 
Koerdisch, 
Pasjtoe, Dari, 
Somalisch, 
Spaans, Nepalees, 
Chinees 

8 2 

 

Eigen BO/BA-werking: Intervisie 
Taal van de 
intervisie 

Periode Aantal 
deelnemers 

Talen 

Nederlands Mei 2021 6 Bulgaars, Spaans 

Servisch, Pashtoe 

Pools, Dari 
 

Frans Mei 2021 14 Somalisch, Turks,  

Arabisch, Albanees 

Servisch, Lingala 

Kirundi, Haoessa 

Pashtoe, Dari 
 

Nederlands Augustus 
2021 

7 Bulgaars, Spaans, Amhaars, Arabisch, Spaans, Mongools,  
Armeens 
 

Engels September 
2021 

3 Tigrinya, Arabisch, Pashto, Urdu 
 

Frans September 
2021 

10 Pashto, Dari, Peul, Spaans, Vietnamees, Arabisch, Chinees 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Je me suis renseignée sur le statut d’Indépendant, je pense en faire mais 

pas tout de suite. De toute façon je continue avec vous comme volontaire 

et en plus je suis vraiment contente de pouvoir vous aider dans le Milieu 

Social, aider les Institutions Publiques, ainsi les gens qui n'arrivent pas à 

payer un interprète. J'ai beaucoup appris en travaillant pour Bruxelles 

Accueil, chaque prestation est un apprentissage, j'aime être Interprète. Je 

voudrais aussi avoir des opportunités en plus comme Traductrice. Les 

formations aussi nous aide. J'attends impatiemment mon badge. Je vous 

remercie énormément. Costa Souza Alfrediza Lorenne  
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Eigen BA-werking: tolken in medische settingen (Dr. Chaib) 
Taal van de vorming Periode Aantal 

deelnemers 
Talen 

Frans Maart- april 2021 12 Bulgaars, Turks 

Portugees, Spaans 

Arabisch, Lingala 

Pashtoe, Servisch 

Georgisch 
 

 

 

 
26-04-2021 

 

Eigen BO/BA-werking: infosessies gegeven door voorzieningen 
Taal van infosessie + 
dienst 

Thema infosessie Periode Aantal 
deelnemers 

Nederlands – Pag-Asa Mensenhandel Mei 2021 16 

Frans – Pag-Asa Mensenhandel Juni 2021  
29 

Nederlands – Actiris Beschikbaarheid 
(voorstelling dienst) 

April 2021 15 

Nederlands – Actiris Antidiscriminatie 
(voorstelling dienst) 

Oktober 2021 19 
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Er werd voor de fysieke vormingen uitgeweken naar lokalen bij het Kaaitheater 

(Socius) of naar de vzw Foyer. 

 

Bepaalde onderdelen van de vorming werden geleidelijk aan opgenomen (video’s). 

Wie een sessie miste kon deze achteraf inhalen (bijv. uitleg rond tolktechnieken, 

deontologie, webcamtolken, telefoontolken, terminologie). Deze online lesmodules 

staan op een YouTube-kanaal en zijn enkel toegankelijk voor wie de link ontvangt. 

 

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 anderstalige doelgroepen.  

 

Het STV zijn tools binnen een taal- en communicatiebeleid van de betrokken 

voorziening. De voorzieningen sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met de 

STV-dienst  en gaan akkoord met de tarieven in 2021, zie 

www.sociaalvertaalbureau.be .  

 

http://www.sociaalvertaalbureau.be/
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Met BO wordt een kaderovereenkomst afgesloten voor het aanbod van gecertificeerde 

sociaal tolken/vertalers (Brussel) en een samenwerkingsovereenkomst voor het niet-

gecertificeerde opgeleide aanbod sociaal tolken/vertalers (Vlaanderen en Brussel).  

Met BA wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het opgeleide 

aanbod sociaal tolken/vertalers (Bruxelles et Wallonie), zie 

www.servicedinterpretariatsocial.be . 

 

In het bestand van BO/BA 2021 staan 2.059 voorzieningen (1.300 BO en 759 BA) 

geregistreerd met een actieve status.  

Voor een tolk ter plaatse of via webcam wordt de aanvraag via een online platform 

geregistreerd met de link http://verplaatsing.sociaalvertaalbureau.be/ ; voor een 

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

wordt de aanvraag per mail gesteld en worden de te vertalen documenten ook per mail 

doorgestuurd. 

BO/BA focust vooral op een dienstverlening STV voor voorzieningen in meertalig 

Brussel en federaal ( Fedasil, Voogdijdienst) en verder occasioneel, aanvullend voor 

voorzieningen in Vlaanderen en Wallonië. 

 

BO/BA nodigde voor de pandemie regelmatig een voorziening uit op de middag om op 

een informele manier de samenwerking te evalueren. Door de coronaomstandigheden 

werden deze contacten beperkt en verliepen deze via online platforms. 

In 2021 werden de evaluaties beperkt tot het Aanmeldcentrum Klein Kasteeltje en 

HUB Humanitaire.  

In oktober 2021 startte het Klein Kasteeltje met een project ‘dispatching van de sociaal 

tolken in het Aanmeldcentrum Klein Kasteeltje’. Zie later in dit rapport p 47. 

 

 

http://www.servicedinterpretariatsocial.be/
http://verplaatsing.sociaalvertaalbureau.be/
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2.7- Cijfermateriaal BO/BA 2021 

Algemeen 

Aanvragen en prestaties in 2021 voor BO/BA 

SISBA 2021     

  Demandes Prestations Répondu % 

ID 5147 3962 77,00% 

VC 2042 1582 77,00% 

IT 8544 7865 92,00% 

TE 133 111 83,00% 

Total 15866 13520 85,00% 

 37% 38%  

SVBBO 2021     

  Aanvragen Prestaties Beantwoording% 

TP 15181 11835 78,00% 

WT 3892 3062 79,00% 

TT 7420 6846 92,00% 

SV 270 230 85,00% 

Totaal 26763 21973 82,00% 

 63% 62%  

BO/BA 2021     

  Aanvragen Prestaties Beantwoording% 

 TP 20328 15797 78,00% 

WT 5934 4644 78,00% 

TT 15964 14711 92,00% 

SV 403 341 85,00% 

Totaal 42629 35493 83,00% 

 

100% 
 

100% 
  

TP = tolken ter plaatse; WT = webcamtolken; TT = telefoontolken; SV = schriftelijk vertalen 

 

 

In vergelijking met 2020 kregen BO/BA 42 % meer aanvragen en konden ze 37% 

meer prestaties leveren. 

 

Het werkjaar 2021 werd minder gekenmerkt door het coronavirus, dat 

nochtans alom aanwezig bleef. Ondanks de moeilijke manier van 

werken werd het een topjaar in de cijfers. Het webcamtolken werd 

verder uitgerold en verving samen met telefoontolken vele aanvragen 

voor een tolk ter plaatse. Gebruikers (hulpverleners) en tolken werden vertrouwder met 

het webcamtolken en dit zal in de toekomst ook definitief deel blijven uitmaken van ons 

aanbod STV in de tweetalige hoofdstad Brussel. 
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Hieronder een overzicht van de STV-prestaties de laatste 11 jaar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TP = tolken ter plaatse; WT = webcamtolken; TT = telefoontolken; SV = schriftelijk vertalen 

 

 

In 2021 kreeg BO/BA 42.629 STVlaanvragen te verwerken. Terwijl het webcamtolken 

in 2020 nog maar 6% uitmaakte van de aanvragen, steeg dat in 2021 al tot 14%.  

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 TP = tolken ter plaatse; WT = webcamtolken; TT = telefoontolken; SV = schriftelijk vertalen 

 

 

Van deze 42.629 STV-aanvragen werden er 35.493 aanvragen uitgevoerd door 714 

sociaal tolken/vertalers of 83 % van de aanvragen. We zien dat bv bij telefoontolken 

de beantwoordingsgraad hoger ligt dan bij tolken ter plaatse. 
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 TP = tolken ter plaatse; WT = webcamtolken; TT = telefoontolken; SV = schriftelijk vertalen 

 

Soms wordt een STV-aanvraag niet uitgevoerd: soms door onbeschikbaarheid van 

een taal of een tolk/vertaler, nog vaker door de annulatie of wijziging door de gebruiker, 

een dubbele of laattijdige aanvraag of een laattijdige annulatie door de tolk of de 

hulpverlener, soms door een no-show van de cliënt. 

 

STV-aanvragen en prestaties BO/BA per gebruikersbevoegdheidsniveau 

 

Volgend overzicht toont de aanvragen bij BO/BA per overheidsniveau en illustreert 

de complexe, meertalige context in Brussel, een kluwen van Vlaamse, Brusselse, 

bicommunautaire en federale voorzieningen.   

Bij BO is dit een mixt van Brussels NL, Federaal NL, Vlaanderen, Bicommunautair. 

Bij BA is dit een mixt van Brussel FR, Federaal FR, Bicommunautair en Wallonië. 

 

Ook de subsidiebronnen voor BO/BA zijn dus zeer divers gaande 

van AGII, VGC, Actiris, Sociale Maribel, GGC voor BO, naar 

COCOF Cohésion Sociale, COCOF FIPI, CCC voor BA en dit 

naast de eigen exploitatie inkomsten voor derden 

(tolken/vertalers). 
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Tolken ter plaatse 2021 BO/BA 

Opmerking: De meeste bicommunautaire organisaties zijn bij BO geregistreerd. 

BO kreeg in 2021 15.180 aanvragen voor een tolk ter plaatse. Hiervan zijn er 1.267 

aanvragen of 8% vanuit de regio Vlaanderen, waarvan 746 effectief uitgevoerd met 

opgeleide en gecertificeerde sociaal tolken. 

Van de 15.180 aanvragen werden er 4.137 (27%) naar het NL gevraagd en werden er 

3.018 (20%) in het NL uitgevoerd waarvan 52% door gecertificeerde sociaal tolken. 

Bij BO zijn 41 % van de aanvragen “tolken ter plaatse” of 6.296 aanvragen van 

bicommunautaire organisaties. Bij de prestaties werden er effectief 214 tolkopdrachten 

vreemde taal/NL uitgevoerd waarvan 40 door een gecertificeerd sociaal tolk.  

 

Federale voorzieningen zoals Fedasil en de FOD Voogdij maken samen 36% uit van 

de aanvragen. 
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SVBBO 2021 Tolken ter plaatse   Taal gevraagd      

  Aanvragen % Prestaties % 

Naar 
NL 

Naar 
Fr 

Naar 
EN Effect NL Gecertificeerd % Uren 

Bicommunautaire 6296 41% 4984 42% 344 5857 95 214 40 19% 52 

Brussel NL 1426 9% 1062 9% 845 507 73 556 215 39% 285 

Federaal NL* 5477 36% 4469 38% 1225 3083 1353 1081 675 62% 4022 

VGC OKAN 6 1% 2 0% 6 1 0 4 1 25% 3 

VGC ONDERWIJS 226 1% 157 1% 211 13 2 148 77 52% 116 

VGC Welzijn 898 6% 664 6% 754 129 13 509 318 62% 430 

Vlaanderen 851 6% 497 4% 752 41 58 506 231   316 

Totaal 15180 100% 11835 100% 4137 9631 1594 3018 1557 52% 5224 

     27% 63% 10% 20% 52%   

Federaal NL* 5477 36% 4469 38%               

BXL 5061 92% 4220 94        
Vlaanderen 416 8% 249 6        

 

 

Bij BA zijn 8% van de aanvragen ‘tolken ter plaatse’ of 354 aanvragen van 

bicommunautaire organisaties, 80% is voor Brussel FR en 12% voor Wallonië. 

 

SISBA 2021 Interprétariat par déplacement  Langue demandée  

  Demandes % Prestations % Vers NL Vers FR 
Vers 
ANG 

Bicommunautaire 440 8% 354 9% 20 417 2 

Bruxelles FR 2866 56% 2296 58% 8 2799 59 

Fédérale FR 1169 23% 868 22% 44 950 175 

Cocof 60 1% 51 1% 0 60 0 

Wallonie 612 12% 393 10% 4 597 11 

Total 5147 100% 3962 100% 76 4823 247 
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Webcamtolken 2021 BO/BA 

Het webcamtolken werd ook in 2021 verder uitgerold.  De hulpverleners en de sociaal 

tolken hebben deze tool al beter onder de knie waardoor deze dienstverlening ook al 

vlotter verloopt.  

Bij BO doet vooral het Federale niveau (Fedasil opvang) beroep op het webcamtolken. 

Ook het aanvullend aanbod van 14% voor Vlaanderen is niet onbeduidend. 

 

SVBBO 2021 Webcamtolken   Taal gevraagd      

  Aanvragen % Prestaties % 

Naar 
NL 

Naar 
Fr 

Naar 
GB Effect NL Gecertificeerd % Uren 

Bicommunautaire 410 11% 350 11% 334 61 15 261 142 54% 177 

Brussel NL 527 14% 425 14% 330 117 80 252 167 66% 210 

Federaal NL 2080 53% 1661 54% 1475 470 193 1182 896 76% 1262 

VGC OKAN 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 

VGC ONDERWIJS 88 2% 77 3% 78 1 9 61 51 84% 59 

VGC Welzijn 134 3% 111 4% 95 2 36 88 62 70% 89 

Vlaanderen 652 17% 438 14% 396 142 114 320 213 67% 247 

totaal 3891 100% 3062 100% 2708 793 447 2164 1531 50% 2044 

     70% 20% 10% 71% 71%   

Federaal NL 2080 53% 1661 54%        
BXL 781 38% 653 39        
Vlaanderens 1299 62% 1008 61        

 

 

Bij BA zien we dat vooral Wallonië (o.a. door Croix Rouge) de meeste aanvragen 

voor webcamtolken heeft gesteld, gevolgd door de Fedasil opvang. 

SISBA 2021 Vidéoconférence   Langue demandée  

  Demandes % Prestations % Vers NL Vers FR 
Vers 
ANG 

Bicommunautaire 11 0% 9 1% 1 9 1 

Bruxelles FR 327 16% 281 18% 6 314 7 

Fédérale FR 506 25% 369 23% 15 442 49 

Wallonie 1198 59% 922 58% 6 1133 59 

total 2042 100% 1581 100% 28 1898 116 
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Telefoontolken 2021 BO/BA 

Door de aard van het telefoontolken (korte gesprekken van praktische aard of om 

crisissituaties het hoofd te bieden) zijn de prestaties (normaal) beperkt tot 20 min.  

We stellen vast dat in deze coronatijden de gesprekken vaak uitlopen tot een uur of 

nog langer Deze gesprekken vervangen nog vaak het tolken ter plaatse, wat niet de 

bedoeling kan zijn. Er werd in 2021 op toegezien dat dit instrument correcter werd 

gebruikt. Hulpverleners en tolken werden meermaals gesensibiliseerd hierover en het 

webcamtolken werd voorgesteld volgens de aard van de gesprekken. 

Het telefoontolken is bij BO een aanvullende tolkactiviteit op het aanbod van de 

Vlaamse tolkentelefoon (AGII) in Vlaanderen en Brussel. Bij BO zien we dat het 

Federale niveau (Fedasil opvang) goed is voor 68% van de aanvragen, gevolgd door 

Vlaanderen met 15%. 

 

SVBBO 2021 Telefoontolken   Taal gevraagd     

  Aanvragen % Prestaties % 

Naar 
NL 

Naar 
Fr 

Naar 
GB Effect NL Gecertificeerd Uren 

Bicommunautair
e 726 10% 646 9% 359 358 9 268 1 0,3 

Brussel NL 150 2% 136 2% 72 78 0 64 0 0 

Federaal NL 5008 67% 4677 68% 3679 1273 56 2799 5 2 

VGC OKAN 21 1% 21 1% 21 0 0 15 0 0 

VGC ONDERWIJS 172 2% 151 2% 161 7 4 124 0 0 

VGC Welzijn 176 2% 168 2% 96 79 1 76 0 0 

Vlaanderen 1167 16% 1047 15% 596 555 16 497 0 0 

Totaal 7420 
100
% 6846 

100
% 4984 2350 86 3843 6 2,3 

      67% 32% 1% 56% NVT   

Federaal NL 5008 67% 4677 68%         

BXL 2112 42% 1978 42%         

Vlaanderen 2896 58% 2699 58%       

 

Bij BA haalt ook het Federale niveau de grootste score (55 %) bij de aanvragen. 

SISBA 2021 interprétariat par téléphone  Langue demandée  

  aanvragen % prestaties % vers NL vers FR 
vers 
ANG 

Bicommunautaire 480 6% 454 6% 5 448 1 

Bruxelles FR 604 7% 555 7% 7 543 5 

Fédérale FR 4677 55% 4327 55% 173 4117 37 

Wallonie 2781 32% 2527 32% 7 2508 12 

total 8542 100% 7863 100% 192 7616 55 
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Schriftelijk vertalen 2021 BO/BA 

BO/BA hebben een aanbod van schriftelijk vertalen van informatieve documenten. 

Voor documenten die een beëdigde vertaling vereisen verwijzen we door naar de 

commerciële markt, waar we soms bevoorrechte contacten hebben. 

Bij BO ligt de hoofdactiviteit van het schriftelijk vertalen op (tweetalig/ meertalig) 

Brussel. 

SVBBO 2021 Schriftelijk vertalen  Taal gevraagd   

  Aanvragen   Prestaties   

Naar 
NL 

Naar 
Fr 

Naar 
GB Effect NL 

Bicommunautaire 44 16% 31 14% 14 25 5 14 

Brussel NL 123 46% 104 45% 81 40 2 82 

Federaal NL 87 32% 83 36% 60 17 9 58 

VGC OKAN 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

VGC ONDERWIJS 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

VGC Welzijn 4 1% 0 0% 2 2 0 0 

Vlaanderen 12 5% 12 5% 7 5 0 7 

Totaal 270 100% 230 100% 164 89 16 161 

     61% 33% 6% 70% 

Federaal NL 87 32% 83 36%     
BXL 80 92% 77 93%     
Vlaanderen 7 8% 6 7%     

 

 

Bij BA  is naast het Brussel niveau ook Wallonië een belangrijke aanvrager voor 

vertalingen. 

SISBA 2021 Traduction écrite   Langue demandée  

  Demandes % Prestations % Vers NL Vers FR 
Vers 
ANG 

Bicommunautaire 13 10% 8 7% 1 12 0 

Bruxelles FR 35 26% 33 30% 27 7 1 

Fédérale FR 34 26% 28 25% 1 30 3 

Cocof 4 3% 4 4% 0 4 0 

Wallonie 47 35% 38 34% 5 40 2 

Total 133 100% 111 100% 34 93 6 
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Evolutie in de STV-prestaties 2005-2021 

Onderstaande tabel maakt duidelijk dat 2021 een topjaar was voor BO/BA. We konden 

83% van de aanvragen uitvoeren. Het webcamtolken zit in de lift… 

Maar om deze omzet te verwezenlijken zat het team vaak op het tandvlees, werd er 

permanent gezocht naar bijkomende financiële middelen. Permanent rekruteren en 

opleiden stond onder druk door de stijgende tolkaanvragen.  
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Brussel Onthaal vzw 2021 

In 2021 kreeg BO 26.763 aanvragen STV waarvan 21.973 of 82% werden uitgevoerd. 

Het webcamtolken blijft stijgen en heeft nu overal ingang gevonden. 

2021    

SVBBO Aanvragen Prestaties % Beantwoordingsgraad 

TP 15.181 11.835 78% 

WT 3.892 3.062 79% 

TT 7.420 6.846 92% 

SV 270 230 85% 

Totaal 26.763 21.973 82% 

TP: tolken ter plaatse -  WT: webcamtolken - TT: telefoontolken - SV: schriftelijk vertalen 

 

Aangevraagde talen bij BO: 

In het totaal werden er 101 verschillende talen aangevraagd bij BO/BA, waarvan 96 bij 

BO, zie in bijlage 2 het talenaanbod in 2021. 

 

De top 10 van de aangevraagde talen bij BO is: 

 Arabisch standaard 6.252 

 Pashtoe 4.704 

 Tigrinya 2.109 

 Somali 1.443 

 Dari 1.164 

 Russisch 1.039 

 Arabisch Maghrebijns 974 

 Albanees 966 

 Spaans 948 

 Turks 947 

   

In 2021 waren de aanvragen meer geconcentreerd op een aantal knelpunttalen en 

was er duidelijk een tekort aan tolken voor deze talen. 

 

De taalrichtingen bij BO: 

 

De voorzieningen kunnen in het webportaal bij de tolkaanvraag aanduiden naar welke 

taal zij de sociaal tolk wensen. De mogelijkheden zijn vreemde taal/NL-FR-EN. Zij 

kunnen aanduiden wat al of niet kan, zodat de matcher weet wat de 

matchmogelijkheden zijn. Hoe meer combinaties aangeduid worden, hoe meer 

mogelijkheden er zijn om een sociaal tolk te matchen. Zie eerder in dit rapport p 35-38 

de gevraagde taalrichtingen. De meertaligheid heeft bij BO een groter aandeel dan bij 

BA. 
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Als er FR, NL of EN wordt aangeduid, is dit vaak de eerste keuze van de hulpverlener, 

maar werden er waarschijnlijk ook andere mogelijkheden aangekruist, daar er bij de 

match een andere taalcombinatie werd uitgevoerd.  

De gevraagde taalcombinatie is vaak ook afhankelijk van de gevraagde vreemde taal 

bv Lingala/Fr is gemakkelijker te vinden dan Lingala/NL of Tigrinya/EN is gemakkelijker 

dan Tigrinya/NL. 

 

Voor welke sectoren werd er gewerkt in 2021? 

 

De asielopvang blijft sterk aanwezig in de STV- werking van BO. Verder zijn de 

sectoren gezondheid, geestelijke gezondheid en welzijn belangrijke aanvragers. 

 

STV-aanvragen en -prestaties per sector bij BO 2021 

BO  2021 TP TP  TP TP WT WT WT WT TT TT TT SV SV SV 

Sector Aanvraag Prestatie Gecert  Tolkuren Aanvraag Prestatie Gecert Tolkuren Aanvraag prestatie Tolkuren Aanvraag  restaties Blz. 

1. Openbare 
dienstverlening 

79 58 6 123 39 24 8 39 234 211 97 66 53 231 

2. Gezondheid 4.273 3.316 66 6.664 595 424 140 798 712 627 246 52 32 185 

3. Geestelijke 
gezondheidszorg 

1.608 1.106 207 1.957 350 306 41 363 30 27 10 0 0 0 

4. Gezin en 
maatschappelijk 
welzijn 

2.971 2.328 470 3.778 417 335 199 514 340 310 125 13 12 76 

5. Tewerkstelling 27 17 1 29 45 37 9 59 2 2 1 0 0 0 

6. Sociale 
huisvesting 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 

7. Onderwijs 287 199 99 393 134 107 74 149 254 229 96 1 1 1 

8, Integratie 
/inburgering 

22 15 2 40 85 69 10 121 60 54 21 36 35 134 

9. Opvang 
asielzoekers 

5.666 4.629 645 19.811 2.049 1.618 950 2.801 5.642 5.251 2.071 39 35 151 

10. Juridische 
sector 

247 167 61 335 177 142 103 208 146 135 54 57 56 142 

11. Preventie en 
veiligheid 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Sociaal-
culturele sector 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 13 

13. Andere 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 15.181 11.835 1.557 33.130 3.892 3.062 1.534 5.052 7.420 6.846 2.624 270 230 946 
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Bruxelles Accueil asbl 2021 

 

In 2021 kreeg BA 15.866 STV-aanvragen waarvan 13.520 of 85% kon uitgevoerd 

worden. 

SISBA 2021     

  Demandes Prestations Répondu % 

ID 5.147 3.962 77 % 

VC 2.042 1.582 77% 

IT 8.544 7.865 92% 

TE 133 111 83% 

total 15.866 13.520 85% 
TP = tolken ter plaatse; WT = webcamtolken; TT = telefoontolken; SV = schriftelijk vertalen 

 

 

Aangevraagde talen bij BA 

Er werden 72 talen aangevraagd bij BA, zie bijlage 2 voor het talenaanbod BO/BA 

2021. 

De top 10 van de aangevraagde talen bij BA is: 

  Pashtoe   3.607 

  Arabisch Standaard  2.934 

  Tigrinya   1.561 

  Somali    1.014 

  Dari    948 

  Russisch   565 

  Farsi    494 

  Albanees   484 

  Spaans   440 

  Georgisch   438 

 

 

De taalrichtingen BA: 

 

Bij BA is er minder diversiteit in de gevraagde taalcombinaties in vergelijking met BO: 

hier wordt meestal vreemde taal/Frans gevraagd. 

 

Voor welke sectoren werd er gewerkt bij BA? 

Zoals bij BO is ook hier de asielopvang een belangrijke gebruiker van onze 

dienstverlening. Inburgering is via de VIA’s en de BAPA’s ook een grotere gebruiker. 
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STV-aanvragen en -prestaties per sector bij BA 2021 

 

Subsidies BO/BA 2021 

BO/BA kent een complexe subsidiëringsstructuur voor de STV-werking in meertalig 

Brussel en aanvullend in België.  

BO beheert 76% van de BO/BA-inkomsten met subsidies van de Vlaamse 

Gemeenschap (via het AGII), de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Actiris, de Sociale Maribel, de eigen 

exploitatie en diversen o.a; uit lopende projecten. 

BA beheert 24% van de BO/BA-inkomsten met subsidies van COCOF (Cohésion 

sociale, FIPI), Commission Communautaire Commune en eigen exploitatie. 

 

Als we kijken naar de proporties STV-aanvragen, zien we dat BO 63% van de STV-

aanvragen krijgt (Nederlandstalige en tweetalige voorzieningen), terwijl BA 37% van 

de STV-aanvragen kreeg (Franstalige en tweetalige voorzieningen). 

Voor de verdeling van de werkingskosten BO/BA wordt de 2/3de BO en 1/3de BA-

regel toegepast. Het personeel wordt deels ook over de 2 vzw’s verdeeld, zie het 

organigram BO/BA 2021 in bijlage 1. De kostenverdeling wordt jaarlijks vastgelegd in 

de dienstverleningsovereenkomst tussen BO en BA. 

 

 

BA 2021 ID ID ID VC VC VC IT IT IT TE TE   

Secteur Demandes Prestations Heures Demandes Prestations Heures Demandes Prestations Heures Demandes Prestations Pages 

1. service public 72 45 90 25 17 30 240 221 85 25 18 121 

2.santé 854 678 925 167 153 176 329 295 116 12 11 25 

3.santé mentale 287 212 293 42 32 43 49 46 20 1 1 25 

4. famille et bien-être 972 766 1.145 209 150 225 605 565 217 9 6 42 

5. Emploi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

6. logement social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Enseignement 59 50 104 1 1 1 3 3 1 1 1 10 

8, accueil et intégration 1.070 926 1.331 207 177 271 211 199 74 11 9 114 

9. accueil asile 1.598 1.113 2.571 1.277 966 1.513 6.828 6.270 2.416 25 18 54 

10. Juridique 221 163 287 106 80 117 278 260 105 26 25 117 
11. prévention et 
sécurité 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Socio-cult 13 8 24 8 6 8 1 0 0 16 16 222 

13. autre 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 4 6 

Total 5.147 3.962 6.772 2.042 1.582 2.384 8.544 7.859 3.034 133 111 740 
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BA 2021     

  Demandes Prestations Répondu % 

ID 5.147 3.962 77% 

VC 2.042 1.582 77% 

IT 8.544 7.865 92% 

TE 133 111 83% 

Total 15.866 13.520 85% 

 37% 38%  

BO 2021     

  Aanvragen Prestaties Beantwoording% 

TP 15.181 11.835 78% 

WT 3.892 3.062 79% 

TT 7.420 6.846 92% 

SV 270 230 85% 

Totaal 26.763 21.973 82,00% 

 63% 62%  

BO/BA 2021     

  Aanvragen Prestaties Beantwoording% 

TP 20.328 15.797 78% 

WT 5.934 4.644 78% 

TT 15.964 14.711 92% 

SV 403 341 85% 

Totaal 42.629 35.493 83% 

 

Onderstaande grafiek toont de steeds toenemende discrepantie tussen het aantal 

uitgevoerde STV-opdrachten bij BO/BA en de toegekende subsidies hiervoor. Deze 

meestal niet-geïndexeerde subsidies stagneren sinds meerdere jaren, waardoor er 

steeds meer creatief moet omgegaan worden met financiën en de zoektocht hiervoor. 

In 2021 was er op het einde van het jaar toch een verhoogde toekenning van subsidie 

door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 
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2.8- Samenwerkingsverbanden 2021 

 

Agentschap Integratie en Inburgering 

 

Zoals gekend is BO in 2015 niet ingekanteld in het Agentschap Integratie en 

Inburgering, maar BO blijft een Brusselse partner voor het STV in Vlaanderen en 

Brussel. De subsidiëring vanuit Vlaanderen voor BO verloopt via het AGII door middel 

van een jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst. Deze constructie schept 

onduidelijkheid voor beide partners en maakt dat BO niet ten volle voor de eigen 

werking in Brussel kan gaan. Transparantie en duidelijkheid blijft noodzakelijk zodat 

BO, in afstemming met Vlaanderen, ten volle de kaart voor Brussel kan trekken. 

BO zit samen met de drie agentschappen maandelijkse in de cockpit STV, samen de 

3 agentschappen om samen het STV in Vlaanderen en Brussel verder te ontwikkelen. 

 

 

Samenwerkingsovereenkomst met 

Actiris 2020-2022 

 

Ook in 2021 werd de conventie met 

Actiris verdergezet en uitgebreid naar andere diensten van Actiris zoals de dienst 

controle, sociale dienst… In kader van deze uitbreiding was er een infosessie voor de 

tolken over deze afdelingen van Actiris, info uitwisseling hoe Brussel Onthaal werkt en 

de samenwerking, … 

Actiris besteedt een aantal taken uit aan VDAB Brussel zoals de verdere begeleiding 

naar werk. VDAB Brussel heeft met VDAB Centraal een samenwerkingsovereenkomst 

met de 3 Agentschappen Integratie en inburgering en wil dit zo behouden. Een aparte 

samenwerkingsovereenkomst met Brussel Onthaal werd dus niet afgesloten. Dit werd 

ook gemeld aan Actiris, omdat dit een impact heeft op de aanvragen in kader van deze 

samenwerkingsovereenkomst. 
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Project Fedasil Aanmeldcentrum – 

BO/BA – Sétis Bxl 

 
BO/BA zet dagelijks sociaal tolken 

(gecertificeerd en opgeleid) in op de permanenties in het Fedasil Aanmeldcentrum 

Klein Kasteeltje. Deze permanenties worden georganiseerd voor knelpunttalen zoals 

Somalisch, Arabisch Standaard, Pashtoe/Dari, Tigrinya… 

Om in het Aanmeldcentrum Klein kasteeltje, de sociaal tolken op de permanenties 

optimaal en efficiënt in te zetten, werd in oktober 2021 een pilootproject opgestart met 

een dispatchingtool van Sétis Bxl. Deze tool monitort, samen met een medewerker 

van Sétis Bxl, dagelijks de aanwezige sociaal tolken van BO/BA en Sétis Bxl. 

 

  

 Doelstelling:  

Opzetten van een pilootproject voor het centraal beheer van tolkendiensten in het 

Aanmeldcentrum. Het doel is om zowel de efficiëntie van het systeem ter plaatse als de 

werkomstandigheden van tolken te verbeteren.  

 Partners:  

 Aanmeldcentrum  

 SeTIS Bxl asbl  

 Brussel Onthaal vzw/Bruxelles Accueil asbl  

 Activiteiten:  

het beheer van de diensten is als volgt georganiseerd:  

 Korte prestaties (-20 minuten): een Dispatcher (SeTIS Bxl) ontvangt aanvragen van de 

medewerkers van Fedasil via het centrale nummer 02 609 51 90. De dispatcher stuurt de 

prestaties via sms naar de tolken, in het Frans/Nederlands; de tolken melden het begin en 

het einde van de diensten via sms;  

 Lange prestaties (+20 minuten): de medewerkers van Fedasil boeken lange prestaties in 

een gemeenschappelijk document, dat voor de tolken toegankelijk is via een computer. De 

Dispatcher bevestigt deze prestaties per sms aan de tolken.  

 In functie van de noden kan de tolk gevraagd worden om van rol te veranderen.  

 

 

BO/BA wil zeker bijdragen tot een efficiëntere inzet van de sociaal tolken op de 

permanenties in het Aanmeldcentrum Klein Kasteeltje, maar ziet dit pilootproject als 

een leerproces voor het Aanmeldcentrum om dit later in eigen beheer te nemen en 

verder uit te bouwen ism de betrokken partners. 
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Vormingsprojecten i.s.m. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

 

Tolken voor de Nederlandstalige scholen in Brussel  

Samenwerking Vluchtelingenwerk Vlaanderen - OKAN 

Minister Gatz maakte in 2021 een budget van €15.000 vrij als tussenkomst in de 

tolkkosten voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. Deze scholen werden 

meermaals gesensibiliseerd over de inzet van het sociaal tolken en het vrijgemaakte 

budget hiervoor. Vele scholen ontdekten het aanbod sociaal tolken (telefoontolken, 

tolken ter plaatse en webcamtolken) en werden verder ondersteund met bijkomende 

informatie, aanmaak account enz. 

 

Met Vluchtelingenwerk Vlaanderen werd de samenwerking in 2021 verdergezet via het 

project BE TALKY – BECOME TOLKY. Zie hoger in het rapport bij de vormingen. In 

2022 wordt deze samenwerking via het project Trampoline i.s.m. KBS verdergezet. 

 

 

 

 

Vormingsproject i.s.m. Diversiteit Leuven 

 

 

De samenwerkingsovereenkomst 2020-2021 met de vzw 

DiversLeuven voorzag in 2021 twee opleidingsreeksen van 40 u 

voor kandidaat sociaal tolken uit Groot Leuven. Zie ook hoger in 

dit rapport bij de vormingen. Enkele geslaagde sociaal tolken 

schreven zich ook in het netwerk van sociaal tolken van BO/BA in. Voor de toekomst 

voorzien we dat kandidaten vanuit Groot Leuven zich kunnen aanmelden in het 

reguliere vormingsaanbod van BO. 
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Samenwerking met het  

Huis van het Nederlands 

 

Het Huis van het Nederlands Brussel staat in voor 

ondersteuning bij taalbeleid van de Nederlandstalige 

voorzieningen in Brussel. Het STV zijn instrumenten binnen dit taalbeleid. In kader van 

de Brusselse communicatiegids en het vormingsaanbod hieraan gekoppeld, stapt BO 

mee in deze vormingsactiviteiten. Zie voor meer www.communicatiegids.be . 

 

Het Huis van het Nederlands voert ook nog steeds de taalscreening (B2 – niveau) voor 

kandidaat tolken uit, zodat deze kunnen instromen in het opleidingstraject “sociaal 

tolken” bij BO en het Agentschap Integratie en Inburgering. 

 

 

 

Samenwerking met de 

Wetenschapswinkel Brussel 

 

In navolging van de onderzoeksvraag in 2020, nl “In welke mate is vrijwilligerswerk in 

sociaal tolken en vertalen voor allochtonen in Brussel een opstap naar de 

arbeidsmarkt?” kon Nora Abattoui dit onderzoek tot een interessant werkstuk met 

aanbevelingen verwerken. Zie hoger in dit rapport p 17 en op onze website 

www.sociaalvertaalbureau.be  bij projecten. 

De samenwerking met de Wetenschapswinkel Brussel was een positieve ervaring. In 

de toekomst onderzoeken we hoe verdere samenwerking mogelijk is. 

 

 

 

 

http://www.communicatiegids.be/
http://www.sociaalvertaalbureau.be/
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Samenwerking met Sétis Bxl en Info-Sourds Bxl 

 

 

 

 
Linguistreaming 

Visibiliser les réalités sociolinguistiques de Bruxelles 

 

Sinds 2019 werken Sétis Bxl, Info-Sourds Bxl en BO/BA samen aan een gedeelde 

visie op het STV in tweetalig Brussel. Betrokken partners ijveren voor een erkenning 

van het STV in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een structurele subsidiëring 

binnen een duidelijk Brussels kader (decreet? Ordonnantie?). 

Deze samenwerking gaf opening tot relevantere subsidiëring van COCOF – GGC/CCC 

in 2021, met perspectief voor 2022. 

 

 

Globaal Diversiteitsplan BO/BA i.s.m. Actiris 

 

 

 

 

 

In 2021 tekende BO/BA een intentieverklaring voor de opstart van een Globaal 

Diversiteitsplan binnen de werking van BO/BA. Verschillende acties zoals de 

samenstelling van een stuurgroep, aanstelling van een contactpersoon, een update 

naar het team, een onderzoek naar stand van zaken enz. leidde tot het bepalen van 

een aantal op te zetten diversiteitsacties binnen dit Globaal Diversiteitsplan. Deze 

acties worden in 2022 verder uitgediept zodat het Globaal Diversiteitsplan kan 
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ingediend worden. Hiervoor kregen we een constructieve ondersteuning van twee 

Actirismedewerkers Jan en Stéphanie, waarvoor dank! 

 

3/ Terugblik op 2021 en vooruitzichten voor 2022 

 
Het werkjaar 2021 was vol en gevarieerd, niet gemakkelijk maar uitdagend! 
 
Nogmaals bevestigde BO/BA zijn unieke positie in het STV-landschap: 

vrijwilligerswerking, eigen vormingsaanbod, kwaliteit en behoeftedekking, 

meertaligheid, Brussels en Belgisch, … 

 
Ondanks de blijvende corona-pandemie, stegen de STV-aanvragen en -prestaties en 

dit voor 101 talen, een recordjaar met éénzelfde team en krachten. Stress, 

vermoeidheid, ziekte, maar ook inzet en engagement maakten hiervan deel uit. Het 

webcamtolken wordt een blijvertje in de toekomst.  

 
Binnen het team waren er wisselingen en verschuivingen. De uitdaging bleef om dit 

team coherent en flexibel te laten samenwerken, op afstand en op kantoor… Een 

actieplan 2021 werd opgesteld, besproken en goedgekeurd. 

 

Het netwerk van onze sociaal tolken/vertalers kon fysiek niet samenkomen in 2021 

voor een BBQ of een nieuwjaarsreceptie. Het binnenlopen op de dienst was beperkt. 

Onze tolken hunkeren naar de normaliteit waar we terug kunnen samenkomen! 

 

De verschillende projecten met vormingsmogelijkheden voor OKAN- jongeren, voor 

kandidaten uit Groot Leuven, voor tolken in medisch context, in een context van 

mensenhandel… een rijk gevulde realisatie van 26 verschillende vormingen 

(basisvorming, intervisie, terminologie, medische context) al of niet met partnerschap. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ma collègue Laetitia Brouwers et moi-même tenons à vous 

remercier ainsi que votre équipe de traductrices et 

traducteurs pour la rapidité et l'efficacité de nos échanges qui 

nous ont permis de réaliser notre projet dans les délais fixés. 

Nous vous souhaitons la meilleure suite possible et 

n'hésiterons pas à revenir vers vos services. 

 

Ik voel mij wel rustiger en met wat beetje meer 

vertrouwen in mijzelf... dankzij mijn ervaring bij 

Brussel Onthaal en intervisies met collega's! Marta 

Het is echt fijn dat ik met jullie mag samenwerken.  😊 
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Voor 2022 werken we aan continuïteit en stabiliteit in de werking en de samenwerking, 

zoals de uitrol van het actieplan 2022, evenwicht in een sterk team, de inzet van art 60 

sociaal tolken, verdere uitrol van het STV in Vlaanderen en Brussel, verdere 

digitalisering i.v.m. het registratiesysteem, de aanpak van het Globaal Diversiteitsplan 

ism Actiris, verderzetting van de vormingsprojecten ism Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen, verdere uitrol van eigen vorming op maat met een pool van externe 

lesgevers, verdere uitwerking van een Brussels wettelijk kader voor het STV in 

meertalig Brussel ism Sétis BXL en Info-Sourds, samenwerking met de 

Wetenschapswinkel Brussel rond statuut voor sociaal tolk en opstap naar de 

arbeidsmarkt van de vrijwilligers, samenwerking met Fedasil Aanmeldcentrum… een 

hele plank bomvol! 
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Bijlage 1 – Organigram BO/BA 2021 

Organigram 2021 BO- BA      

    Brussel Onthaal vzw   Bruxelles Accueil asbl 

            

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

            

            

Kwaliteitsfunctie A1     Sajia Haldjaoui 1/5 ETP 

  B1b Vanessa De Tobel 4/5 VTE     

  A1 Elise Craeghs 4/5VTE     

           

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

  A2 Yasir Al Najjar 1/5 VTE    

  A2 Mohammad Arif 1 VTE     

    Asama Moslimyar       

            

Match tolken ter plaatse A2 Lusya Oganova 1 VTE     

  A1 Yasir Al Najjar 2/5 VTE     

  A2 Abdellah Fakih Lanjri 3/5 VTE Abdellah Fakih Lanjri 1 ETP 

  A2 Zahia Ticherafi 1 VTE Sajia Haldjaoui 1/5 ETP 

  A2 Abdirashid Moalam 3/5 VTE     

            

Match schriftelijk vertalen A1 Sajia Haldjaoui 1/5 VTE Sajia Haldjaoui 1/5 ETP 

            

Boekhouding en administratieve A1 Serge Sinijajaye 1/5 VTE Serge Sinijajaye 2/5 VTE 

  A Yasir Al Najjar 2/5 VTE     

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

        Pierre Lion (volontaire)   

            

Totaal   31-12-21 8,20 VTE   2,80 ETP 

      

ADV gerechtigd  Serge, marianne, Lusya, Carmela, Shpend, Abdirashid,  
Art 60      

      
stagiaires (tolken/vertalen/ 
boekhouding)     
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Bijlage 2 – Overzicht taalaanbod BO/BA 2021 

Talen 2021 BO       BA     

  Aanvragen Prestaties %   Demandes Prestations % 

Afar 6 3 50%   3 0 0% 

Albanees 966 855 89%   366 343 94% 

Amhaars 273 182 67%   81 63 78% 

Arabisch - Egyptisch 128 113 88%   63 48 76% 

Arabisch - Libisch 10 8 80%   4 4 100% 

Arabisch Maghrebijns 974 820 84%   484 424 88% 

Arabisch Standaard 6252 5577 89%   2934 2721 93% 

Aramees 3 0 0%   0 0 0% 

Armeens 178 150 84%   69 67 97% 

Assyrisch 2 1 50%   1 0 0% 

Azeri 6 4 67%   1 1 100% 

Bahasa Indonesia 2 1 50%   2 2 100% 

Bambara 49 36 75%   6 2 33% 

Bemba 1 0 0%   0 0 0% 

Bengaals 77 48 62%   44 21 48% 

Berbers - Atlas 10 6 60%   0 0 0% 

Berbers - Rif 144 105 73%   22 21 95% 

Bini 1 0 0%   0 0 0% 

Bosnisch/BSK 11 9 82%   1 1 100% 

Bulgaars 143 123 86%   50 48 96% 

Chinees - Kantonees 2 0 0%   0 0 0% 

Chinees  71 57 80%   56 50 89% 

Dari 1164 952 82%   948 844 89% 

Dioula 5 1 20%   2 1 50% 

Djerma 7 3 43%   2 1 50% 

Duits 46 25 54%   24 14 58% 

Engels 59 50 85%   101 86 85% 

Ewe 0 0 0%   1 0 0% 

Farsi 887 732 83%   494 439 89% 

FR/NL 143 120 84%   53 48 91% 

Fries 0 0 0%   2 1 50% 

Georgisch 282 235 83%   438 393 90% 

Grieks 27 15 56%   3 2 67% 

Haoussa 2 2 100%   12 9 75% 

Hassanya 3 3 100%   5 4 80% 

Hebreeuws         0 0 0% 

Hindi 35 31 89%   12 7 58% 

Hongaars 27 6 22%   16 2 12% 

Ingoesjetisch 1 0 0%   0 0 0% 

Italiaans 124 87 70%   39 28 72% 

Japans 8 2 25%   0 0 0% 

Kabyle 7 1 14%   6 1 17% 

Kinyarwanda 129 102 79%   100 83 83% 

Kirundi 12 8 67%   17 12 71% 
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Kiswahili 1 0 0%   0 0 0% 

Koerdisch 272 222 82%   135 124 92% 

Koerdisch - Badini 160 133 83%   218 190 87% 

Koerdisch - Gorani 9 9 100%   5 2 40% 

Koerdisch - Sorani 83 54 65%   28 24 86% 

Lingala 46 32 70%   63 46 73% 

Litouws 0 0 0%   1 1 100% 

Macedonisch 155 124 80%   56 50 89% 

Madingo 2 0 0%   0 0 0% 

Malayalam 1 0 0%   0 0 0% 

Malinke 79 63 80%   106 82 77% 

Marathi 2 1 50%   0 0 0% 

Moldavisch 9 7 78%   1 0 0% 

Mongools 15 12 80%   1 0 0% 

Moré 1 1 100%   1 1 100% 

Nepalees 25 6 24%   2 1 50% 

Noors 1 1 100%   0 0 0% 

Oeigoers 1 0 0%   0 0 0% 

Oekraïens 11 8 73%   26 19 73% 

Oromo 18 6 33%   11 8 73% 

Pashaya 1 0 0%   0 0 0% 

Pashtoe 4704 3749 80%   3607 2942 82% 

Peul 234 186 79%   282 224 79% 

Pools 353 289 82%   179 156 87% 

Portugees 402 308 77%   246 202 82% 

Pular 2 0 0%   0 0 0% 

Punjabi 62 49 79%   15 11 73% 

Roemeens 477 399 84%   192 171 89% 

Romani 10 5 50%   16 14 87% 

Romani - Balkan 2 0 0%   0 0 0% 

Russisch 1039 978 94%   565 527 93% 

Saho 1 0 0%   1 0 0% 

Servisch 144 122 85%   103 100 97% 

Singalees 1 0 0%   0 0 0% 

Slovaaks 27 20 74%   23 19 83% 

Sloveens 1 0 0%   0 0 0% 

Somali 1443 1061 74%   1014 775 76% 

Somali- Maay 2 1 50%   1 1 100% 

Spaans 948 823 87%   440 402 91% 

Susu 36 25 69%   52 35 67% 

Swahili 29 23 79%   14 12 86% 

Tagalog 6 0 0%   1 0 0% 

Tamil 62 56 90%   21 16 76% 

Thai 13 0 0%   4 0 0% 

Tibetaans 104 81 78%   27 21 78% 

Tibetaans-Centraal 6 2 33%   6 5 83% 

Tigré 17 1 6%   6 0 0% 

Tigrinya 2109 1586 75%   1561 1226 79% 
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Tsjechisch 8 4 50%   8 6 75% 

Tsjetsjeens 40 31 78%   6 3 50% 

Turks 947 742 78%   272 260 96% 

Turkmeens 1 0 0%   0 0 0% 

Twi 26 8 31%   9 1 11% 

Urdu 144 108 75%   51 41 80% 

Vietnamees 113 102 90%   23 22 96% 

Wolof 57 47 82%   21 18 86% 

Yoruba 1 0 0%   3 2 67% 

Zweeds 1 1 100%   0 0 0% 

Totaal 26741 21959 83%   15885 13551 85% 

 96 talen    72 langues  
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Bijlage 3 – Overzicht van de afkortingen 

ADV    Arbeidsduurverkorting 

AGII    Agentschap Integratie en Inburgering 

Art 60    Tewerkstellingsprogramma bij het OCMW 

ASBL    Association sans but lucratif 

BA    Bruxelles Accueil 

BaPa    Bureau des Primo-arrivants de la Ville de Bruxelles 

BO    Brussel Onthaal 

BOBA    Brussel Onthaal – Bruxelles Accueil 

CAW    Centrum Algemeen Welzijn 

CCC    Commission communautaire commune 

CGGZ    Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

CLB    Centrum Leerlingenbegeleiding 

COC    Centrale Ondersteuningscel  

COCOF   Commission Communautaire Française 

CVO    Centrum voor Volwassenonderwijs 

EN    Engels 

NL    Nederlands 

FR    Frans 

FIPI    Fonds d’Impulsion des Immigrés 

FOD    Federale Overheidsdienst 

GECO   Gesubsidiëerde contractuele (Tewerkstellingsprogramma) 

GGC    Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

KUL    Katholieke Universiteit Leuven 

Ngo    Niet Gouvernementele Organisatie 

OCMW   Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

PWA    Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap 

Sétis Bxl   Service d’Interprétariat Social Bruxelles 

SV    Sociaal Vertalen 

STV    Sociaal tolken en vertalen 

TP    Tolken ter plaatse 

TT    Telefoontolken 

UC    Université catholique 

VDAB    Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling 

VGC    Vlaamse Gemeenschapscommissie 

VIA    Bureau des primo-arrivants Molenbeek-Schaerbeek 

VSPF    Vlaamse Social-Profitfondsen vzw 

VTE    Voltijdse Equivalente 

VUB    Vrije Universiteit Brussel 

VZW    Vereniging zonder winstoogmerk 

WT    Webcamtolken 
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BRUSSEL ONTHAAL VZW  

SOCIAAL VERTAALBUREAU 

 

SAINCTELETTESQUARE, 11-12/3 

1000 BRUSSEL 

 

TEL : 02/511 27 15 

 

Info@brusselonthaal.be 

 

www.sociaalvertaalbureau.be 
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