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Voorgenomen besluit 

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u in kennis stellen van het volgende. De Raad 
van Toezicht heeft tijdens haar vergadering van 9 juli 2013 een voorgenomen besluit 
genomen om de administratieve en directietaken van het Register Tolken Gebarentaal – op 
termijn - te laten uitvoeren door Stichting Tolknet. De feitelijke overdracht naar Tolknet zal 
plaatsvinden op het moment dat de Raad van Toezicht van RTG van mening is dat de 
professionalisering van de beoordeling van de nascholing voldoende is geïmplementeerd. 
De verwachting is dat de implementatie van de professionalisering van de beoordeling van 
de nascholing begin 2014 is afgerond. Aansluitend zal met de voorbereiding van de 
overdracht naar Tolknet worden gestart. De overdracht zal uiterlijk 1 juli 2014 zijn 
gerealiseerd. De overdracht en planning daarvan zal in nauwe samenwerking met Tolknet 
worden gemaakt. 

Achtergronden besluit 

Naar aanleiding van het vertrek van de directeur in juni 2012 heeft de Raad van Toezicht 
geconstateerd dat het van belang is de continuïteit van de organisatie te waarborgen. 
Besloten is een interim directeur aan te stellen die naast de dagelijkse werkzaamheden de 
opdracht heeft gekregen een verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden de 
werkzaamheden van RTG onder te brengen bij een andere organisatie, opdat zowel de 
continuïteit als de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden zijn gegarandeerd. Daartoe 
zijn met een aantal organisaties - Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers, Tolknet, 
Kwaliteitsregister Paramedici, NBTG, NSV, Gebarencentrum en een afvaardiging van de 
Federatie i.o. -  verkennende gesprekken gevoerd.  De gesprekken hebben plaatsgevonden 
op basis van een drietal uitgangspunten: 

• RTG blijft een aparte rechtspersoon met Raad van Toezicht 
• Zowel de administratieve als de directietaken worden overgedragen dan wel 

uitbesteed 
• Gegeven de doelstelling moet RTG een zo onafhankelijk mogelijke positie in 

(blijven)nemen 

 
Verdere toelichting 

De doelstelling van de Stichting RTG is - behalve het zijn van een onafhankelijk register -  de 
kwaliteit van tolken te bevorderen. Primair belanghebbend bij de kwaliteit van tolken zijn de 
gebruikers van tolken en de tolken zelf. Tolken onderscheiden zich middels registratie en het 
voldoen aan de voorwaarden die daar aan gesteld zijn. Cliëntenorganisaties en 
beroepsverenigingen hebben vanuit deze doelstelling het register (RTG) voor gediplomeerde 
tolken gebarentaal en schrijftolken opgezet. Tezamen met de cliëntenorganisaties en 
beroepsverenigingen vormt  Stichting RTG  een driehoek, die in gezamenlijkheid 
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verantwoordelijk is voor de kwaliteit en waarin blijvende balans belangrijk is. In dit kader is 
van belang dat Stichting RTG - verantwoordelijk voor het register - ook in de toekomst een 
onafhankelijke positie in blijft nemen ten opzichte van beroepsverenigingen en Federatie.. 

De definitieve versie zal in mei  aan de Raad van Toezicht ter besluitvorming worden 
voorgelegd, waarna het zal worden geïntegreerd in het algemene reglement van RTG. De 
verwachting is dat het reglement voor de zomer op de website kan worden geplaatst. 

Afspraken zijn gemaakt tot 1 april aanstaande met de verwachting dat er dan een voldoende 
duidelijk document gereed is. In het tweede kwartaal van 2013 zullen gesprekken worden 
georganiseerd met externe aanbieders in aanwezigheid van een afvaardiging van de CPE. 
Doelstelling is het reglement toe te lichten. Momenteel heeft de CPE twee vacatures, de 
suggestie is deze vacatures in te vervullen met een beleidsmedewerker van BBTV en een lid 
namens de doelgroep. Voorgesteld wordt te wachten met de invulling van deze vacatures tot 
het moment waarop helderheid bestaat over de organisatie van het register in de toekomst. 

 
 
 


