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Werkafspraken voor aanvragers 
atlas, sociaal tolken en vertalen 

1. ALGEMEEN 
 
Tolken is het getrouw en volledig omzetten van een mondelinge boodschap van een taal naar een andere. 
Vertalen is het getrouw en volledig omzetten van een schriftelijke boodschap van een taal naar een andere. 
 
Atlas, sociaal tolken en vertalen is een sociaal tolk- en vertaaldienst en kan geen andere opdrachten 
aannemen.  
Sociaal tolken en vertalen gebeurt steeds in opdracht van een voorziening of een overheid met als doel om 
sociale en openbare dienst- en hulpverlening ook toegankelijk te maken voor wie (nog) onvoldoende het 
Nederlands beheerst. Dit stelt hen in staat hun rechten uit te oefenen en hun plichten na te komen. 
 
We beoordelen aan de hand van volgende criteria of het gaat om een sociaal tolk- of vertaalaanvraag: 
• Wie vraagt de tolk-/vertaalopdracht aan? Betreft het een tolk-/vertaalopdracht in de sociale en/of 

openbare dienstverlening? Indien JA dan behoort de opdracht tot het sociaal tolken/vertalen. 
• Waarvoor is de tolk-/vertaalopdracht bedoeld? Kadert de vertaalopdracht binnen het 

dienstverleningstraject van de voorziening die de vertaling aanvraagt? Indien JA dan behoort de 
opdracht tot het sociaal tolken/vertalen. 

• Draagt de tolk-/vertaalopdracht bij tot het zekerstellen van de basisrechten van de anderstalige 
betreffende gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling, huisvesting en algemeen welzijn? Helpt de 
tolk-/vertaalopdracht de betrokkene om zijn plichten na te komen? Indien JA dan behoort de 
opdracht tot het sociaal tolken/vertalen. 

• Gaat het om privézaken of belangen die geen verband houden met een procedure of vraag van een 
overheidsdienst of sociale dienstverlening? Indien JA dan behoort de opdracht NIET tot het sociaal 
tolken/vertalen. 

• Is het een commercieel, politiek, ideologisch of religieus document? Indien JA dan behoort de 
opdracht NIET tot het sociaal tolken/vertalen. 

 
Daarnaast beoordelen we per aanvraag of tolken/vertalen de meest efficiënte en effectieve manier is om de 
boodschap over te brengen en zal op basis daarvan beslissen of de aanvraag verder behandeld kan 
worden. 
 
Bereikbaarheid van Atlas, sociaal tolken en vertalen voor aanvragers: 
• Van maandag tot donderdag: 08.30u -17:00u,  

Vrijdag: 8.30u – 12u – enkel in uitzonderlijke situaties zijn we telefonisch bereikbaar tot 17u 
Tijdens de schoolvakanties bereikbaar tot 16.30u 
Jaarlijkse collectieve sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar.  

• Adres: Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen 
• Telefoonnummer: 03 338 5444 
• E-mail: atlas.stv@stad.antwerpen.be  
 
Wanneer verder in deze werkafspraken werkdagen vermeld worden, worden volgende dagen bedoeld: 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 
 
2. TOLKEN 
 
Wie kan tolken aanvragen bij Atlas, sociaal tolken en vertalen 
 
Openbare en sociale organisaties/besturen kunnen tolken aanvragen bij Atlas sociaal tolken en vertalen voor 
gesprekken die doorgaan op het grondgebied van de stad Antwerpen.  
De anderstalige cliënt kan nooit rechtstreeks een tolk aanvragen bij onze dienst. 
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Soorten tolkopdrachten 
U kunt aanvragen doen bij Atlas sociaal tolken en vertalen voor tolken ter plaatse waarbij de sociaal tolk 
fysiek aanwezig is bij het gesprek tussen een medewerker van de aanvragende organisatie en de 
anderstalige cliënt(en). 
 
Procedure tolkaanvraag: 
• U maakt een afspraak met de cliënt (eventueel kunt u ook enkele alternatieve tijdstippen afspreken). 
• U gaat na welke taal de cliënt precies spreekt. In geval van twijfel kunt u proberen de taal via deze 

link te achterhalen. 
• U vult het elektronische aanvraagformulier in via www.atlas-antwerpen.be  
• U vraagt maximaal 3 maanden en minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de afspraak een tolk 

aan. Als het vroeger dan de minimumtermijn kan, dan vergroot dit de kans om een beschikbare tolk 
te vinden. Indien u de aanvraag door omstandigheden toch pas later kunt indienen, neem dan 
steeds telefonisch contact met ons op!  

• Vul in het vrije opmerkingenveld alternatieve data en nuttige informatie in over de locatie, onderwerp 
van het gesprek, aantal personen aanwezig, …  
U kunt hier ook in uitzonderlijke gevallen of na afspraak met onze dienst een voorkeurtolk/voorkeur 
voor mannelijke of vrouwelijke tolk vermelden.  
We proberen hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen hierop in te kunnen gaan. 

• Een tolkopdracht duurt standaard 1 uur.  
Voor gesprekken die minder dan 45 minuten duren, verwijzen we u door naar het Agentschap 
Integratie en Inburgering. Langere of kortere opdrachten kunnen toegekend worden in overleg met 
Atlas sociaal tolken en vertaleb (o.a. voor meerdere gesprekken, zeer gevoelige gesprekken, 
gesprekken met zeer veel deelnemers, …) 
Ben je niet werkzaam in Antwerpen? Onze collega’s van het Agentschap Integratie en Inburgering 
zijn verantwoordelijk voor het aanbod van sociaal tolken voor Vlaanderen. InGent organiseert het 
aanbod sociaal tolken en vertalen voor de stad Gent. 

 
  
Matchen tolkaanvraag 
• Atlas sociaal tolken en vertalen zoekt naar een geschikte tolk tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang 

van de opdracht. Als u op een bepaalde datum wenst te weten of er een tolk beschikbaar is, dan 
kunt u dit doorgeven via het opmerkingenveld van het aanvraagformulier. 

• Wanneer onze dienst een beschikbare tolk gevonden heeft, krijgt u een bevestigingsmail met een 
tolkfiche. De tolkfiche waarop staat dat de opdracht gepland is, is de enige officiële bevestiging dat 
er een tolk aanwezig kan zijn. 

• Indien er geen tolk beschikbaar is, ontvangt u hierover een bericht van een medewerker van STA. 
Indien mogelijk zal de medewerker een alternatief tijdstip voorstellen waarop het gesprek met tolk 
wel zou kunnen doorgaan. 

 
Tolkopdracht 
 
• Een tolkopdracht duurt standaard niet langer dan aangegeven op de tolkfiche en kan in uitzonderlijke 

gevallen max. 15min uitlopen. Als alle partijen al aanwezig zijn voor het beginuur op de fiche 
vermeld, dan kan het gesprek vroeger starten, maar blijft de geplande tolktijd hetzelfde. 

• Annulatie van tolkopdrachten kan uitzonderlijk en bij voorkeur meer dan 1 werkdag voor aanvang 
van de opdracht. Annulatie van opdrachten kunt u telefonisch of per e-mail aan onze dienst 
doorgeven. 

• Herbevestig het gesprek 2 werkdagen op voorhand aan uw cliënt om te verzekeren dat deze 
aanwezig zal zijn. 

• U vult het precieze (niet afronden!) begin- en einduur van de tolkopdracht in op de tolkfiche 
(standaard brengt de tolk deze mee) en bezorgt de door beide partijen ondertekende fiche aan de 
tolk op het einde van het gesprek. Als u ook een exemplaar wenst kunt u de tolkfiche afdrukken, 
invullen en laten ondertekenen door de tolk. 

• Als de tolk niet aanwezig is op het afgesproken moment, contacteert u Atlas sociaal tolken en 
vertalen zo snel mogelijk. Onze dienst zal dan contact opnemen met de tolk en u laten weten of en 
wanneer de tolk aanwezig kan zijn. Wanneer de tolk meer dan 20 min. te laat is kan beslist worden 
de tolkopdracht te annuleren/verzetten. 

http://www.tvcn.nl/
http://www.tvcn.nl/
http://www.atlas-antwerpen.be/
http://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen
http://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen
http://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen
http://www.in-gent.be/
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• Wanneer de hulpverlener en/of cliënt niet aanwezig is/zijn, brengt u onze dienst hiervan zo snel 
mogelijk op de hoogte. 20 min. na de geplande begintijd van het gesprek kan beslist worden om de 
tolkopdracht te annuleren. 

• Aanvragers kunnen enkel tolkopdrachten bij onze dienst aanvragen wanneer een medewerker van 
de organisatie bij het gesprek aanwezig is en deze medewerker tevens de regie over het gesprek 
voert. 

 
• Tijdens het gesprek: 

o Zet de tolk tussen u en de cliënt, dit is de bekende triade-opstelling. 
o Ga niet te ver van de cliënt zitten en probeer voortdurend oogcontact te houden met de 

cliënt. 
o Let er op dat de tolk zowel de opdrachtgever als de cliënt kan aankijken.  
o Spreek tot de cliënt en niet tot de tolk. De tolk maakt immers enkel de communicatie tussen 

de cliënt en de opdrachtgever mogelijk, maar voert het gesprek niet. De cliënt zal zeker 
tijdens een eerste gesprek de neiging hebben om zich tot de tolk te richten. Wijs de cliënt 
erop dat deze u direct mag aanspreken. 

o Geef de tolk aan het begin van elk gesprek de kans om zijn introductie te geven in beide 
talen. 

o De opdrachtgever dient tijdens het gesprek de leiding te nemen en een consequente 
houding aan te nemen. 

o Spreek in eenvoudige taal (vermijd dialect en vakjargon). 
o Verdeel uw boodschappen in gedachtegangen die de tolk telkens kan tolken. 

 
• Specifieke tolksituaties: 

o Huisbezoeken: Hulpverlener en tolk ontmoeten elkaar buiten en melden zich samen aan bij 
de anderstalige cliënt. 

o Infosessies in groep: 
 Maak duidelijk waar de tolk zich kan aanmelden. 
 Zorg dat de tolk de spreker(s) goed kan zien. 
 Zorg ervoor dat duidelijk is voor de anderstaligen waar ze moeten plaatsnemen om 

de getolkte informatie in de juiste taal te horen. 
 Laat eventuele slides staan tot de tolkalles getolkt heeft. 
 Ga pas verder met spreken nadat u een teken kreeg van alle aanwezige tolken dat 

zij alles getolkt hebben. 
 Gesprekken tussen anderstalige cliënten worden niet getolkt. 
 

o Verschillende gesprekken in verschillende lokalen: 
 Plan de gesprekken voor dezelfde taal na elkaar. 
 Dien een tolkaanvraag in met de vermelding in de opmerkingen dat het gaat over 

een aanvraag voor x aantal gesprekken. 
 Vermeld in het aanvraagformulier waar de tolk zich best aanmeldt. 
 Idealiter begeleidt iemand de tolk(en) naar de verschillende gesprekken. Dit zorgt 

ervoor dat de tijd goed bewaakt wordt en dat de tolk meteen in het juiste lokaal 
terechtkomt. 

 Door de anderstalige iets vroeger uit te nodigen dan de tolk, zorgt u ervoor dat de 
tolk niet onnodig moet wachten en u de tolktijd optimaal kunt benutten. 

 
 

3. VERTALEN 
 
3.1  Informatieve vertalingen 
 
Wat kunnen we vertalen 
• Een Nederlandstalig brondocument waarvan de vertaling bedoeld is voor een groep anderstaligen 

(bv. brochure, reglement). 
• In uitzonderlijke gevallen kunnen we een document van een vreemde taal naar het Nederlands 

vertalen, indien het over een sociaal vertaling gaat en onze dienst oordeelt dat de schriftelijke 
vertaling opportuun is en de meest efficiënte en effectieve manier van informatieoverdracht/-delen 
blijkt. 
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Wie kan aanvragen 
Openbare en/of sociale organisaties/besturen die in de stad Antwerpen gevestigd zijn kunnen informatieve 
vertalingen aanvragen bij Atlas, sociaal tolken en vertalen. 
 
Bronteksten aanleveren 
• Bezorg ons de definitieve brontekst. Indien er nadien nog wijzigingen gebeuren aan de tekst, wordt 

een uurtarief aangerekend voor verwerking van de wijzigingen (zie retributiereglement). 
• Lever duidelijke en goed geschreven bronteksten aan. 
• Bronteksten worden bij voorkeur aangeleverd in Word. Ook aanleveren in andere courante extensies 

is mogelijk. Indien de tekst niet geopend kan worden dan kan er gevraagd worden om het bestand in 
een ander formaat aan te leveren. 

• Om problemen met lay-out te vermijden is het aangeraden om teksten te verdelen in segmenten en 
deze te nummeren. 

 
Aanvraagprocedure 
• U vult het e-formulier in via www.atlas-antwerpen.be  en voegt de definitieve tekst(en) toe voor 

vertaling. 
• We bezorgen u op basis van de geleverde tekst een offerte indien van toepassing (zie 

retributiereglement). Onze dienst beoordeelt of revisie (eindredactie) aangewezen is en verrekent dit 
indien van toepassing in de offerte. 

• Na goedkeuring van de offerte door de aanvrager (indien van toepassing), gaan we op zoek naar de 
geschikte vertaler en spreken we met vertaler en aanvrager een termijn af voor het aanleveren van 
de vertaling. 

• Tijdens het vertaalproces kunnen we u contacteren omdat de vertaler vragen heeft bij bepaalde 
termen/tekstdelen. 

• We bezorgen de vertaling ten laatste op de afgesproken datum of indien niet mogelijk op een latere 
afgesproken datum. 

 
Vertaling 
• De vertaling wordt u standaard in Word bezorgd en bij andere dan het Latijnse alfabet ook in pdf-

formaat, om onleesbaarheid achteraf te vermijden. 
• Bij het verspreiden van een vertaling dient u de taalwet te respecteren. In deze infofiche vindt u de 

belangrijkste informatie: infofiche taalwetgeving. 
• De vertaler vertaalt enkel. Hij zal trachten de lay-out van de brontekst zo goed mogelijk over te 

nemen in de vertaling, maar dit kan niet opgelegd worden. 
• De mogelijkheid tot ondersteuning bij lay-out achteraf kan bekeken worden met onze dienst (voor 

tarieven, zie retributiereglement). 
 
 
3.2  Vertalingen van officiële documenten 
 
Wat kunnen we vertalen 
Persoonlijke documenten van cliënten van een vreemde taal naar het Nederlands. Indien nodig, kan de 
handtekening van de vertaler ook gelegaliseerd worden. De aanvragende dienst moet de vertaling nodig 
hebben om haar dienst- en/of hulpverlening te kunnen aanbieden. 
 
Wie kan aanvragen 
Openbare en/of sociale organisaties/besturen die in de stad Antwerpen gevestigd zijn kunnen cliënten die in 
de stad Antwerpen wonen, doorverwijzen naar onze dienst op Atlas. 
 
Aanvraagprocedure 
• U verwijst de cliënt door via de digitale verwijsbrief op www.atlas-antwerpen.be .  
• De cliënt komt naar het loket op Atlas met de originele te vertalen documenten. 
• We gaan op zoek naar de meest geschikte vertaler. 
• Indien expliciet zo afgesproken, kan de aanvragende organisatie de documenten digitaal bezorgen 

en kan onze dienst de vertaling ook digitaal aan de aanvragende dienst bezorgen. 
 
 

http://www.atlas-antwerpen.be/
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/infofiche_taalwetgeving.pdf
http://www.atlas-antwerpen.be/
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Openingsuren loket voor burgers (doorverwijzing ifv officiële vertaling) 
Maandag 9-12u 13-17u  
Dinsdag 9-12u 13-17u   
Woensdag 9-12u 13-17u  
Donderdag 9-12u 13-17u  
Vrijdag  9-12u gesloten 
Jaarlijkse collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
Tijdens schoolvakanties sluit het loket om 16u. 
 
 
Vertaling 
• Atlas sociaal tolken en vertalen vertaalt enkel van originele documenten en nooit van kopieën. 
• Atlas sociaal tolken en vertalen vertaalt altijd alle pagina’s die aan elkaar gehecht zijn. 
• Wanneer de vertaling klaar is, verwittigt STA de cliënt. 
• De cliënt komt de vertaling en zijn officiële documenten ophalen aan het loket van Atlas sociaal 

tolken en vertalen en betaalt de vertaling. 
• De vertaling heeft enkel waarde indien ze samen wordt voorgelegd met het origineel. 
• Atlas sociaal tolken en vertalen /de vertaler kan niet garant  staan voor de echtheid van het originele 

document. 
 
 
4. KWALITEITSZORG 
 
• Respecteer de deontologie voor aanvragers van tolken (zie hieronder). 
• Communiceer in volgende situaties altijd zo snel mogelijk en enkel via Atlas sociaal tolken en 

vertalen: 
o De tolkopdracht kan niet of te laat doorgaan door afwezigheid van de cliënt/opdrachtgever. 
o De tolk is niet aanwezig op het afgesproken tijdstip. 
o Feedback na de tolk- of vertaalopdracht (positief en negatief). 

• Op regelmatige basis worden praktijkgerichte trainingen voor medewerkers georganiseerd over het 
werken met sociaal tolken. 

• Elke medewerker die met tolken werkt, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze werkafspraken. 
 
 
5. TARIEVEN 
 
De tarieven en de procedure voor financiële afhandeling zijn opgenomen in het retributiereglement dat u bij 
onze dienst kan opvragen.  
T 03 338 54 44 of atlas.stv@stad.antwerpen.be  
 
 
 
6. DEONTOLOGISCHE CODE VOOR AFNEMERS VAN SOCIAAL TOLKHULP¨ 
 
De deontologische code voor afnemers van sociaal tolkhulp is een ethisch referentiekader waarbinnen 
handelen en denken in de context van een tolkgesprek kunnen worden gesitueerd. De code geeft 
mogelijkheden, verwachtingen en grenzen aan met als doel een efficiënt en correct gebruik van de tolk als 
communicatieproces in de communicatie met een anderstalige cliënt. 
 
Dit document schetst de ethische uitgangspunten (aangeduid in het vet) en geeft enkele concrete richtlijnen 
(telkens volgend op de ethische uitgangspunten) voor de toepassing ervan.  
Verder verwijzen we ook naar de werkafspraken.  
Het naleven van deze deontologische code en de werkafspraken verzekeren een efficiënt en correct gebruik 
van de dienstverlening. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deontologisch principe: 
De tolk is er om de communicatie mogelijk te maken tussen de hulpverlener en de cliënt. 
 
Richtlijnen: 
- De afnemer vermeldt bij aanvraag alle nodige gegevens om de juiste tolk op de juiste plaats te 

krijgen; 
- de afnemer vermeldt bij aanvraag het gespreksonderwerp zodat de tolk zich kan voorbereiden; 
- hulpverlener en cliënt richten zich bij voorkeur rechtstreeks tot elkaar en niet tot de tolk; 
- voor- en/of nabespreking is in sommige gevallen onontbeerlijk, in andere wenselijk. De manier 

waarop dit gebeurt bespreekt u best met de verantwoordelijke van de tolkendienst; 
- de tolk tolkt en vervult geen andere opdrachten (vervoer cliënten, invullen documenten, koffie halen, 

….). 
 
Deontologisch principe: 
De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt, is neutraal en onpartijdig en tot geheimhouding verplicht. 
Richtlijnen: 
- De tolk krijgt aan het begin van elke opdracht tijd en ruimte om zijn positie en functie duidelijk te 

maken aan afnemer en cliënt;  
- wat niet moet worden vertaald, wordt niet gezegd;  
- de tolk wordt niet naar zijn/haar mening gevraagd;  
- wees als hulpverlener zelf alert voor eventuele cultuurverschillen, de tolk is geen cultuurexpert, hij/zij 

kan je niet automatisch helpen bij het duiden van cultuurverschillen die een goede communicatie in 
de weg staan. Al horen tolk en cliënt tot dezelfde cultuur, ze hebben elk een totaal andere subcultuur 
die wordt beïnvloed door tal van factoren. De cliënt is de enige betrouwbare bron voor informatie 
over zichzelf en zijn subcultuur. Desalniettemin hebben tolken interessante informatie over culturele 
identiteit, maar dan vanuit hun eigen referentiekader, niet als onderdeel van een tolkgesprek; 

- tolk en cliënt worden niet samen alleen gelaten, worden bij voorkeur niet samen in een wachtkamer 
geplaatst. 

 
Deontologisch principe: 
De tolk moet te allen tijde de kwaliteit van zijn prestatie garanderen, zoniet kan hij/zij de opdracht 
staken. 
Richtlijnen: 
- De afnemer zorgt ervoor dat de omstandigheden optimaal zijn (rustige omgeving, niet gestoord 

worden, …); 
- de afnemer respecteert rusttijden; 
- de afgesproken duur van het gesprek wordt niet overschreden 
- u beschermt de fysieke integriteit van de tolk. 
 
Deontologisch principe: 
Problemen van welke aard ook worden gemeld aan de tolkendienst. 
Richtlijnen: 
- U bespreekt de prestaties van een tolk niet met een andere tolk; 
- melding gebeurt naar de tolkendienst. 
 
Deontologisch principe: 
De privacy van de tolk wordt beschermd. 
Richtlijnen: 
- Indien niet nodig wordt zijn/haar naam niet vermeld, u kan de tolk benoemen als “de tolk”; 
- u geeft geen persoonlijke gegevens van de tolk door. 
 
Deontologisch principe: 
De tolk verdient uw respect. 
- U laat hem/haar niet onnodig wachten, hij/zij heeft misschien nog andere afspraken. Als u merkt dat 

uw gesprek niet tijdig kan beginnen, signaleert u dit best aan de tolk  
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