Even voorstellen…

Even voorstellen …
De NBTG - Nederlandse Beroepsvereniging
Tolken Gebarentaal - behartigt de belangen
van tolken gebarentaal en studenten in
Nederland.
Niet alleen voor de beroepsgroep zelf,
ook voor het werkveld in het algemeen zijn
de activiteiten van de NBTG van belang.

Deze folder gaat over de doelstellingen,
aandachtsgebieden en werkzaamheden
van de NBTG.

Overleg in het werkveld
De NBTG vertegenwoordigt de beroepsgroep tolken
gebarentaal in het werkveld.
Dat betekent dat de NBTG namens de tolken overleg voert
met alle betrokken partijen:

Overheidsinstellingen:
De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de uitvoeringsorganisatie UWV en Menzis.
Doel van het overleg met de overheidsinstellingen is het
maken van afspraken over de regelgeving rondom de
tolkvoorziening en de tolkvergoedingen. De NBTG streeft
naar heldere, eenduidige en werkbare voorwaarden
waarbinnen tolken optimaal hun klanten van dienst
kunnen zijn.
Op de NBTG-website (www.nbtg.nl) is alle actuele
informatie over regelingen en tarieven te vinden: handig
voor tolken én voor klanten.

Belangenorganisaties:
De NBTG en de belangenorganisaties voor doven
en slechthorenden, Tolknet, de Hogeschool Utrecht

(opleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal) en het Register
Tolken Gebarentaal (RTG) hebben regelmatig gezamenlijk
overleg. Indien gewenst voert de NBTG ook apart overleg
met deze organisaties. De NBTG blijft zo op de hoogte van
wat er leeft bij de verschillende klantgroepen (prelinguaal
doven, plots- en laatdoven, slechthorenden, doofblinden)
en de verschillende instellingen.
Voor de NBTG is het essentieel af te stemmen over
de wensen en verwachtingen bij de dienstverlening
door tolken gebarentaal. Ook het uitwisselen van
ervaringen uit de praktijk waar tolken en hun klanten
mee te maken krijgen, is van belang. Denk hierbij aan
het inzetten van teamtolken, klachten over tolken en
voorlichting over het beroep.

Beroepsorganisaties:
De NBTG heeft regelmatig overleg met tolkbemiddelingsbureau Tolknet. Met de andere bureaus is er contact
wanneer nodig.
Verder neemt de NBTG deel aan de Beroepenveldcommissie (BVC) van de opleiding tot Tolk Nederlandse
Gebarentaal. Dit overleg is gericht op de afstemming
tussen het werkveld en de opleiding.

Register Tolken Gebarentaal
De NBTG heeft in 2001 de onafhankelijke Stichting
Register Tolken Gebarentaal (RTG) opgericht. Oogmerk
van deze stichting is het bevorderen en bewaken van
de kwaliteit van tolken gebarentaal. In het register zijn
uitsluitend afgestudeerde tolken ingeschreven. Iedereen
kan het register gratis raadplegen op www.stichtingrtg.nl

Deskundigheidsbevordering
Een NBTG-werkgroep houdt zich actief bezig met het
bevorderen van de deskundigheid van tolken gebarentaal.
Om de tolken te ondersteunen bij het actueel houden en
uitbreiden van hun kennis en vaardigheden, organiseert
de NBTG regelmatig workshops met uiteenlopende
thema’s. Voorbeelden zijn: teamtolken, theatertolken,
nieuwe gebaren en geheugentraining.
Verder kunnen NBTG-leden op de website verslagen
van eerdere workshops nalezen, zoals ‘tolken in de GGZ’
en ‘tolken voor kinderen’. Ook staan er op de website
publicaties over onderwerpen die algemeen in de
belangstelling staan, zoals het voorkomen van RSI.

Internationale contacten
De NBTG heeft zitting in internationale overlegorganen
van en voor tolken. Dit zijn efsli (Europese vereniging van
tolken gebarentaal) en WASLI (internationale organisatie
voor tolken gebarentaal). Doel van deze contacten is van
elkaar te leren door het uitwisselen van ervaringen over
het werkveld in de verschillende landen.

Kortom …
De NBTG behartigt de belangen van tolken gebarentaal,
en werkt daarbij voor alle betrokkenen in het werkveld.
Een goede – en steeds betere – tolkvoorziening, dát is
de ambitie van de NBTG …
… in het belang van tolk én klant!

Steun het werk van de NBTG …
… door lid te worden
• als tolk
• als tolkstudent
• als belangstellende
• als donateur of donateur plus
(Kijk op de website voor meer informatie over
deze lidmaatschapsvormen)
Leden ontvangen vier keer per jaar het blad Interpres
dat informeert over het werkveld.

Meer weten?
Algemene informatie is te vinden op de website:
www.nbtg.nl. Voor aanvullende informatie, stuur een
e-mail naar info@nbtg.nl

www.nbtg.nl
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