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Voorwoord 

Door het vertrek van de directeur-bestuurder, de heer Pascal Derksen per 1 juni 

ontstond binnen anderhalf jaar opnieuw een vacature. 

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de organisatie erg kwetsbaar is, 

omdat alle werkzaamheden door de directeur-bestuurder worden verricht, 
waardoor de continuïteit van het werk bij vertrek in het gedrang kan komen. Dit 
is een bedreiging voor het Register.   

De Raad van Toezicht heeft per 15 juni een parttime directeur-bestuurder ad 

interim aangesteld en deze heeft per 1 juli een parttime administratief 
medewerker aangesteld. De directeurbestuurder a.i. kreeg de opdracht om - 
naast het zorg dragen voor het (doen) uitvoeren van de reguliere 

werkzaamheden - een verkennend onderzoek te verrichten naar mogelijkheden 
om de continuïteit van het register beter te borgen en daarin mee te nemen 

eventuele mogelijkheden  om de kwaliteit van het register te vergroten.  

In september 2012 heeft de Raad van Toezicht op basis van de uitkomsten van 

het onderzoek inzake de organisatie van de werkzaamheden van het register een 
eerste discussie gevoerd over de mogelijkheden. In hoofdstuk 3 wordt hier nader 

op in gegaan. 

Gedurende het jaar 2012 zijn 59 nieuwe tolken ingeschreven in het 

register, 7 schrijftolken en 52 tolken NGT zijn geregistreerd.  
Per 31 december 2012 zijn 11 tolken uitgeschreven, daarmee kwam het 

aantal geregistreerde tolken eind van het jaar op 504. 
 
De vacature in de Raad is met ingang van 1 juni ingevuld door mevrouw 

Margot de Vreede.  
 

 
De Raad van Toezicht 
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2 Algemene informatie 

Het register Tolken Gebarentaal is in 2001 van start gegaan als een 

onafhankelijke stichting met als doelstelling: 
 

 Het registreren van gekwalificeerde tolken Gebarentaal in Nederland. 

 Het bewaken van de kwaliteit van tolken Gebarentaaldoor specifieke 
opleidingsvoorwaarden te stellen aan tolken bij registratie. 

 Het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van tolken 
Gebarentaal door nascholing verplicht te stellen zodat de tolk voortdurend 
werkt aan het onderhoud van haar deskundigheid. 

 
De statuten van de Stichting Register Tolken Gebarentaal zijn notarieel verleden 

op 6 juni 2001. In 2005 is de registratie van Schrijftolken toegevoegd. 
 
Eind 2006 besloten directie en Raad van Toezicht van de Stichting RTG een 

Nascholingscommissie in te stellen om advies uit te brengen over het te volgen 
beleid voor de nascholing voor tolken gebarentaal en schrijftolken.  

De opdracht aan de nascholingscommissie was advies uit te brengen over de 
beoordeling en waardering van nascholingsmogelijkheden voor tolken 
Gebarentaal en Schrijftolken uitgaande van de bestaande Reglementen. 

Het adviesrapport is uitgebracht in februari 2008. Als vervolg daarop is het 
Project Implementatie Adviezen Nascholingscommissie (PIN) van start gegaan. 

In mei 2010 is door de projectleider het eindrapport aangeboden. 
 

2.1 Organisatie 

Directeur-bestuurder  

De heer Pascal Derksen beëindigde zijn werkzaamheden als directeur -

bestuurder  per 1 juni.  Mevrouw Ria van Vliet trad per 15 juni aan als parttime 
directeur - bestuurder ad interim. Mevrouw Minke van Velzen trad per 1 juli in 

dienst als parttime administratief medewerker. De directeur - bestuurder is 
eindverantwoordelijk voor alle te verrichten werkzaamheden die voortvloeien uit 
de doelstelling van de Stichting. De directeur - bestuurder legt verantwoording af 

aan de Raad van Toezicht. 
 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond met ingang van 1 juni 2012 uit vier leden en een 
onafhankelijk voorzitter. Statutair bestaat het aantal leden uit twee of meer 

leden voorgedragen door de belangenbehartigers van de beroepsgroep tolken 
Gebarentaal en Schrijftolken en twee of meer leden door de belangenbehartigers 

van personen met een auditieve beperking. 

De in 2010 ontstane vacature is met ingang van 1 juni 2012 ingevuld door 

mevrouw Margot de Vreede.  
 

De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit: 
 Mevrouw Marianne Harterink- Hilderink, voorzitter (06-2007) 
 Mevrouw Linda Kahle, NBTG (10-2007) 

 Mevrouw Sarah Muller (04-2010) 
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 De heer Gerard de Vijlder, Stichting Plotsdoven (02-2008) 
 Mevrouw Margot de Vreede (06-2012) 

College van Advies 

Het College van Advies bestond in 2012 uit vier leden: 
 De heer Huib Binkhorst; op voordracht van UWV (04-2004) 
 De heer Rick van Dijk; op voordracht van de Hogeschool Utrecht          

(11-2001 tot 04-2012) 
 Mevrouw Piety Groeneveld; op voordracht van Menzis (01-2009) 

 De heer Bart v/d Weijden; op voordracht van Stichting Tolknet  (01-2011) 
 
De Commissie Permanente Educatie 

De Commissie Permanente Educatie heeft tot doel het aanbod en de kwaliteit 
van de nascholingsactiviteiten te verhogen. De heer Roelof van Deemter en 

mevrouw Mirjam Walraven zijn conform het rooster van aftreden op 1 april 2012 
met hun werkzaamheden gestopt. De heer Andre Potters-Kemp nam op dezelfde 
datum afscheid. Met ingang van 1 november 2012 is mevrouw Corline Koolhof 

toegetreden tot de CPE. 

De Commissie bestond in 2012 uit:  
 De heer Onno Crasborn 
 De heer Roelof van Deemter (tot 1 april) 

 De heer Jan Nijen Twilhaar 
 De heer André Potters-Kemp (tot 1 april) 

 Mevrouw Mirjam Walraven (tot 1 april) 
 Mevrouw Corline Koolhof (vanaf 1 november) 

 

Bureaugegevens  

Het bureau van de Stichting RTG was tot 1 juni gevestigd op het adres Landweg 
187, 3833VE, Leusden en heeft als postadres Postbus 36, 3440 AA Woerden. 
Vanaf 15 juni is het bureau gevestigd op het adres Donker Curtiusstraat 5, 2613 

AP Delft. Het postadres is hetzelfde gebleven. 
Het bureau is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06 514 414 17. Voor de 

communicatie is het algemene e-mailadres info@stichtingrtg.nl in gebruik.  
Voor informatie over de stichting en het raadplegen van het Register is de 
openbare website www.stichtingrtg.nl beschikbaar. Geregistreerde tolken hebben 

een geautoriseerde toegang tot de website voor onderhoud van persoonlijke 
registratiegegevens, inzage in de individuele nascholingsstatus, het aanbod van 

nascholingen en het aanmelden van nieuwe nascholingen 

2.2 Interne overlegstructuur 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht vergadert als regel 4 maal per jaar. In 2012 is de Raad 

van Toezicht vijf maal bijeen geweest.  Naast de reguliere onderwerpen heeft dit 
jaar vooral in het teken gestaan van vervanging van de directeur-bestuurder, 
invulling van de vacature Raad van Tozicht en gesprekken over de continuïteit 

van de werkzaamheden van het register. 

 

mailto:info@stichtingrtg.nl
http://www.stichtingrtg.nl/
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College van Advies 
Het college van Advies is in 2012 niet bijeen geweest.  

 
Commissie Permanente Educatie  

De commissie Permanente Educatie (CPE) heeft in 2012 vier maal vergaderd. 
Onderwerpen besproken tijdens dit verslagjaar zijn, het nascholingsreglement, 
samenwerking met aanbieders en beroepsorganisaties, taakverdeling tussen de 

directeur en de CPE leden.Tussen de bijeenkomsten door is veelvuldig 
uitwisseling geweest van informatie door middel van e-mailcontact.  

2.3 Contacten en relaties 

Tolkenland 

Tolkenland is een platform voor informeel periodiek overleg tussen Dovenschap, 
NBTG, NSV, Stichting Tolknet, Hogeschool Utrecht, NVVS, Stichting Plotsdoven, 

Fodok, Simea en Stichting RTG. Het platform levert een bijdrage aan regelmatige 
uitwisseling van informatie. In 2012 is er in februari, juni en oktober vergaderd. 
RTG heeft deelgenomen aan het overleg van februari en juni.  

 
CAT 

Het College van Advies Tolknet bestaat uit vertegenwoordigers van 
belangbehartigers rondom de Stichting Tolknet.  
Hierin zijn vertegenwoordigd: Doofblindennetwerk, Dovenschap, Federatie 

Ouders van Dove Kinderen, Helen Keller Stichting, NBTG, NSV, NVVS, 
SBNDJ/Jongerencommissie en Stichting Plotsdoven. De Stichting RTG is bij deze 

bijeenkomsten toehoorder evenals de Hogeschool Utrecht. In 2012 is er in 
februari, april, oktober en december vergaderd. RTG heeft deelgenomen aan de 

vergaderingen van april en oktober. 
 
RBTV, Tolknet 

Met deze organisaties zijn verkennende gesprekken gevoerd in het kader van het 
onderzoeken van mogelijkheden om de continuïteit van de organisatie te borgen. 

 
NBTG en NSV 
De directeur-bestuurder ad interim heeft kennisgemaakt en contact onderhouden 

met de beroepsorganisaties van gebaren- en schrijftolken.  
 

Hogeschool Utrecht 
Gedurende dit verslagjaar is er diverse malen bestuurlijk overleg geweest. 
Belangrijkste onderwerp van het overleg was de evaluatie van het huidige 

aanbod nascholingen van de HU en het nieuwe aanbod van nascholing die door 
de HU georganiseerd zal gaan worden in de toekomst. In september hebben de 

directeur a.i. en een lid van de Raad van Toezicht de nieuw afgestudeerde tolken 
welkom geheten in het register door tijdens de diplomering een bloem uit te 
reiken.  
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3 De ontwikkelingen in 2012 

Door het vertrek van de heer Derksen en het aantreden van mevrouw Van Vliet 

heeft het tweede deel van het jaar in het kader gestaan van oriëntatie op de 
toekomst.   
 

In de september vergadering van de Raad van Toezicht zijn de mogelijkheden 
voor uitbesteding van de uitvoerende werkzaamheden van RTG besproken aan 

de hand van de notitie “Onderzoek inzake organisatie werkzaamheden Register 
Tolken Gebarentaal (RTG)”. In dit rapport wordt verslag gedaan van 
verkennende gesprekken met organisaties waarbij het Register zou kunnen 

worden ondergebracht.  

De directeur - bestuurder  a.i. heeft op basis van voorlopige besluitvorming door 

de Raad van Toezicht de opdracht gekregen vervolggesprekken te voeren met 
een tweetal organisaties. In een latere fase is besloten met een aantal andere 

organisaties oriënterende gesprekken te voeren. 

Het nascholingsreglement is in samenwerking met de Commissie Permanente 

Educatie verder aangescherpt. 

Externe aanbieders hebben een inlogcode gekregen waardoor zij hun 
nascholingsaanbod digitaal kunnen invoeren.  
Er is veel telefonisch overleg geweest met aanbieders van nascholing.  

Het formulier waarmee tolken en externe aanbieders hun nascholing kunnen 
aanmelden is aangepast. 

 
Een eerste concept van de samengevoegde reglementen werd in november 
besproken. 

 
Veelgestelde vragen zijn op de website gepubliceerd. 

 
In december ging de eerste nieuwsbrief uit.  

4 Registratie 2012 

Gedurende 2012 zijn 59 nieuwe tolken ingeschreven in het register, 7 
schrijftolken en 52 NGT tolken zijn geregistreerd. 
11 tolken hebben zich met ingang van 31 december 2012 uitgeschreven. 

In totaal zijn er ultimo 2012 515 tolken geregistreerd. 
 

 
 


