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Uitbesteden directie- en administratieve taken naar Tolknet 
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u/jullie in kennis stellen van het volgende. 
De Raad van Toezicht van RTG heeft tijdens haar vergadering van 19 maart jongstleden het eerder 
voorgenomen besluit om de administratieve- en directietaken van het Register Tolken Gebarentaal te 
laten uitvoeren door Stichting Tolknet omgezet in een definitief besluit. Ria van Vliet draagt de 
uitvoering op 1 mei aanstaande aan Tolknet over. 
Zoals eerder gecommuniceerd is, heeft de Raad van Toezicht naar aanleiding van het vertrek van 
meerdere directeuren kort na elkaar, geconstateerd dat het van groot belang is de continuïteit van de 
organisatie beter te borgen. De solopositie van de directeur is te kwetsbaar. In juni 2012 is besloten 
een interim-directeur aan te stellen die naast de dagelijkse werkzaamheden de opdracht kreeg een 
verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden de werkzaamheden van het RTG onder te 
brengen bij een andere organisatie, opdat zowel de continuïteit als de kwaliteit van de uit te voeren 
werkzaamheden zijn gegarandeerd. 
Op basis van een verkenning van alle voor de hand liggende opties  heeft de Raad van Toezicht op 9 
juli 2013 een voorgenomen besluit genomen de directie- en administratieve taken door Tolknet te 
laten uitvoeren. Sindsdien is de uitvoering door Tolknet verder uitgewerkt. Tegelijk is de interne 
inrichting van het RTG (CPE, website) klaargemaakt voor overdracht. Op 19 maart heeft de Raad van 
Toezicht daarop definitief tot overdracht besloten. Fusie is niet aan de orde. Het Register behoudt 
volledig zijn eigenheid.  
RTG heeft hiermee voor de zekerstelling van de continuïteit van de dienstverlening  
aansluiting gevonden bij een partij met doelverwante dienstverlening.   
RTG en Tolknet delen de wens om voorwaardenscheppende activiteiten voor communicatieve 
dienstverlening aan doven en slechthorenden zoveel mogelijk te bundelen. Beide organisaties 
koesteren ook vergelijkbare ambities om de kwaliteit van dienstverlening door tolken gebarentaal en 
schrijftolken te bevorderen. Beide organisaties zijn bereid de na- en bijscholing van tolken te 
stimuleren en te faciliteren, maar zullen geen belang nemen in enig commercieel scholingsaanbod. 
Met dit besluit blijft de Stichting RTG een aparte rechtspersoon die - behalve het zijn van een 
onafhankelijk register - de kwaliteit van tolken bevordert en een onafhankelijke positie in blijft nemen 
ten opzichte van beroepsverenigingen en belangenbehartigers.  
Eind april zal de overeenkomst “Opdracht tot dienstverlening” worden ondertekend door de voorzitter 
van de Raad van Toezicht van RTG en de Bestuurder van Tolknet. 
 
Praktische informatie 
Concreet betekent bovenstaand besluit het volgende: 
Met ingang van 1 mei aanstaande zal de heer Bart van der Weijden de directietaken voor zijn 
rekening nemen en Alie Larkworthy de administratieve taken. 
Het inwerken van Bart en Alie is reeds gestart. 
Het adres is met ingang van 1 april: 
Amersfoortsestraat 70 d 
3769 AL Soesterberg 
Het 06 nummer (06 51441417) en het e-mailadres (info@stichtingrtg.nl) blijven ongewijzigd. 
Vanaf 28 april zal de telefoon door Alie of Bart worden beantwoord. 
  
Afscheid huidige directeur 
Met de overdracht komt een eind aan het directeurschap van Ria van Vliet. De Raad van Toezicht is 
Ria zeer erkentelijk voor het degelijke werk door haar verricht. Ria heeft haar opdracht om een partner 
te vinden voor de uitvoerende taken van het Register met goed succes afgerond.  Ondertussen heeft 
zij zich met grote inzet van de uitvoerende taken van het Register gekweten en die uitvoering ook op 
een hoger plan gebracht. Ria begeleidt nog enige tijd de uitbesteding naar Tolknet. In juni neemt de 
Raad van Toezicht op gepaste wijze afscheid van haar. 
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