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Aanleiding
De bijzondere rol van de tolk in het asiel – en integra?eproces:
De vluchteling die een tolk nodig heeA (probleem) wordt zelf 

tolk (deel van de oplossing). 

Algemeen: Primair zijn we belangenbehar?ger op dit werkveld. 

Maar we voeren al sinds 1989 op projectbasis ac?viteiten uit 
om de arbeidspar?cipa?e te verhogen.





Missie TVcN: wij helpen mensen elkaar begrijpen 
 
Wij willen impact hebben 
Wij geloven in talent en inclusiviteit 
Commerciële belang: leveringsplicht binnen de overheid 
 
TVcN bemiddelt 500.000 tolkdiensten per jaar 
 

Aanleiding



•  werving via VluchtelingenWerk 
•  selectie gezamenlijk proces TVcN en VWN 
•  deelcertificaat van erkende HBO opleiding 
•  mogelijkheid om naast TVcN bij andere opdrachtgevers en 

bemiddelaars te werken 
•  begeleiding vrij ondernemerschap 
•  samenwerking gemeenten 

Aanpak



Is iedereen aan het werk? 

59 kandidaten opgeleid in 3 klassen 

40 geslaagden  

54 kandidaten aan het werk 
 

Gemiddeld werken zij 60 uur per maand tegen een gemiddeld 
uurtarief van €45  



 
Investering TVcN + Vluchtelingenwerk  € 130.000,= 
54 vluchtelingen aan het werk 
 
Investering per vluchteling:     €     
2.407,= 
 
 
Slagingspercentages verhoogd met 3% 
Klanttevredenheid verhoogd  
59 nieuwe tolken ingeschreven 
 

Kosten versus baten 





Succesfactoren      

•  scherpe selectiecriteria 
•  gemotiveerde groep - vacature op eigen werk- 

en denkniveau 
•  naast inhoud ook de vorm getraind (ZZP-schap) 
•  van lethargie naar dynamiek 
 

–  persoonlijk leiderschap! 
–  positief zelfbeeld | eigenwaarde omhoog! 



     Leerpunten 

•  niveau NL taal cruciaal 
•  assessment op tolkvaardigheid toegevoegd 
•  snelheid van handelen bij kansen is soms traag 

–  alertheid bij VWN en externe partners, zoals 
gemeenten  

•  samenwerking met gemeenten 
–  talenten van vluchtelingen waren onzichtbaar 

geworden 
 



Uitdaging | Toekomst 

Komende jaren wil TVcN zijn bestand aan tolken 
verjongen, dit biedt vele kansen voor vluchtelingen 
en migranten. 
 
Investering per vluchteling:    €     
2.407,= 
 
Uitdaging richting gemeenten: 
•  hoe bereiken we zoveel mogelijk vluchtelingen 

en migranten? 
•  hoe kunnen we optimaal samenwerken en 

kosten delen? 
 




