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Hier is een korte nieuwsbrief RTGS met een paar onderwerpen, die we vanuit het RTGS met 

jullie willen delen. De volgende nieuwsbrief zal in eind maart uitkomen met gebruikelijke 

onderwerpen.  

  

Nieuws vanuit “Amersfoortsestraat 70-D”  

Momenteel wordt er gewerkt aan de “Route naar RTGS 3.0”.  

Op woensdag 14 maart a.s. zal er een “Heidag RTGS” worden gehouden voor leden van de 

Raad van Toezicht, CPE en bureau RTGS. 

Onder leiding van externe gespreksleider zal over de volgende onderwerpen worden 

gesproken:  

- kwaliteit van tolken; wat is de inhoud? Hoe te meten?  

- kwaliteitsregister RTGS 3.0; welke instrumenten/mogelijkheden zijn er?  

  

De volgende punten zullen meegenomen worden in de discussies tijdens deze Heidag:  

- punten uit de lijst van de projectgroep RTGS van de NBTG mede namens een aantal 

stakeholders   

- de wensen van NSV en de gebruikersorganisaties van schrijftolken om schrijftolken meer 

als een andere tak van de 'tolkensport' te bekijken   

- ervaringen van de CPE, aanbieders, RvT en betrokken medewerkers   

- ervaringen van andere registers, zowel van andere beroepen in Nederland als tolkregisters 

http://www.stichtingrtg.nl/


uit het buitenland   

  

Incasso registratiegelden RTGS 2018  

Op 20 februari zullen wij het jaarlijkse registratiegeld van uw rekening incasseren. Het 

bedrag is weer ongewijzigd vastgesteld op € 155,==. Wilt u controleren of uw 

rekeninggegevens bij ons nog correct zijn en zorgen voor voldoende saldo? 

Ons incassocontract met de bank is vorig jaar gewijzigd: wij kunnen nog maar één keer per 

jaar geld van uw rekening incasseren. Dus mocht het geïncasseerde bedrag worden 

gestorneerd, wilt u dan zelf voor betaling zorgdragen? Ons rekeningnummer is NL19 ABNA 

0499 1749 25.  

  

Aantal tolken per 2018  

Bij het begin van het nieuwe jaar staan er 594 tolken in het RTGS ingeschreven.  

Dit zijn 473 tolken NGT, 88 schrijftolken, 32 combitolken en 1 ASL tolk.   

In 2017 zijn er in totaal 20 tolken bijgekomen.  

Deze toename is veroorzaakt door het feit dat er 31 tolken zijn ingeschreven; 11 tolken 

hebben zich laten uitschrijven om de volgende redenen: persoonlijke omstandigheden zoals 

ziekte, een jong gezin emigratie, werkzaam in andere sector   

Het RTGS hoopt dat deze stijging van het aantal tolken een bijdrage levert aan het oplossen 

van het toenemende tekort aan tolken.  

  

  

  

Slot  

De volgende nieuwsbrief zal in eind maart a.s. verschijnen.  

Alie Larkworthy en Benny Elferink 

  

 

 

 


