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c o mm u n i c a t i e

Project Kwaliteit TeleTolk succesvol 
afgerond met slotbijeenkomst

U heeft inmiddels vast al een kijkje genomen op 
www.kwaliteitteletolk.nl, de site van het project 
Kwaliteitscriteria TeleTolk (KTT) van Dovenschap. 

Teletolken is de overkoepelende benaming voor verschil-
lende vormen van tolken op afstand. In het project KTT 
zijn onder andere kwaliteitscriteria vastgesteld rondom het 
inzetten van teletolkdiensten door doven en slechthoren-
den. Op 20 juni organiseerde de projectgroep een slotbij-
eenkomst, waarbij vertegenwoordigers van organisaties 
voor doven en slechthorenden, tolkenorganisaties, testdeel-
nemers, medewerkers en (faciliterende) teletolkdienstverle-
ners aanwezig waren. In dit artikel doet (voormalig) project-
medewerker Wouter Bolier verslag. 

Projectleider Casper van der Velde opende de bijeenkomst 
met een korte terugblik. Hij somde de belangrijkste project-
resultaten op, waaronder een breed gedragen document met 
kwaliteitscriteria voor teletolkdienstverleners, teletolken en 
teletolkgebruikers en een website (www.kwaliteitteletolk.
nl) met informatieve en ondertitelde filmpjes in gebarentaal 
over teletolken. Op de site is bovendien informatie te vinden 
over aanbevolen apparatuur, instructies voor het voorberei-
den van een tolksessie en tips voor de samenwerking tussen 
tolkgebruikers en tolken. Het omvangrijke driejarige project 
werd voor 350.000 euro gefinancierd door Fonds PGO en er 
waren ongeveer 200 personen bij betrokken, onder andere 
tolkgebruikers, tolken en vertegenwoordigers van doven- en 
tolkenorganisaties. 

Vervolgens gaf Van der Velde het woord aan Karin Ursinus 
van Signcall. Signcall is leverancier van Total Conversation-
software en voert in opdracht van KPN de beeld- en tekstbe-
middelingsdienst KPN Teletolk uit. Ursinus vertelde over de 
oprichting van de betrekkelijk nieuwe bemiddelingsdienst, 
die momenteel door 750 gebruikers vooral ‘functioneel 
wordt gebruikt; voor op het werk, de huisarts of het bestel-
len van een pizza.’ Ze noemde een aantal technische en 
organisatorische uitdagingen waaraan hard is gewerkt en/of 
nog wordt gewerkt. Hierna vertelde Eelco Kroos van Tolknet, 
dat voorlichting en advies geeft over de inzet van (doven)tol-
ken en bemiddelt tussen tolken en tolkgebruikers, over het 
gebruik van een tolk op afstand op afspraak via Tolkmatch. 
Zowel Ursinus als Kroos gaven aan de kwaliteitscriteria die 
in het project KTT zijn opgesteld (tot op zekere hoogte) te 
gebruiken bij het leveren en faciliteren van teletolkdiensten. 

Het slotwoord was aan Benny Elferink, namens opdracht-
gever Dovenschap voorzitter van de projectstuurgroep. Hij 
gaf aan trots en tevreden te zijn over de projectresultaten en 
sprak zijn dankwoord uit aan de verschillende bij het project 
betrokken personen en partijen. Elferink vertelde verder blij 
te zijn dat KPN Teletolk en Tolknet de kwaliteitscriteria seri-
eus nemen. Ook benadrukte hij dat teletolken een welkome 
aanvulling kan zijn op de bestaande doventolkvoorziening. 
Hij noemde verder het ideaalbeeld dat een dove of slechtho-
rende tolkgebruiker op ieder moment en in iedere situatie 
een tolk kan krijgen. Dat ideaalbeeld kan nu werkelijkheid 
worden voor doven en slechthorenden die de nieuwe tele-
tolkdiensten gebruiken. Benut u de nieuwe voorzieningen 
en mogelijkheden al?!

De projectgroep wil bij deze graag iedereen bedanken 
die een bijdrage heeft geleverd aan het project Kwaliteit 
TeleTolk. Kijk voor meer informatie over Kwaliteit TeleTolk 
op: www.kwaliteitteletolk.nl 

De projectgroep van project Kwaliteitscriteria TeleTolk. Met van links 

naar rechts: Arnoud van Wijk, Rike Baas, Wouter Bolier, Suzanne Heuft 

en Casper van der Velde. 

Doe mee!
De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden 
blijven ook na dit project actief bezig met teletolken. 
Zo heeft samenwerkingsverband SIGNAAL een Teletolk
gebruikerspanel opgericht. Daarvoor zoeken we nog deel
nemers. Iets voor u? Kijk voor meer informatie hierover  
op: http://www.kwaliteitteletolk.nl/teletolkpanel/.  


