
Technologie en Samenleving (Re)inTegRaTie van aRbeidSgehandicapTen

pRojecTnummeR TSR99010

okTobeR 2000 - okTobeR 2002

Te l e T o l k-p r o j e c T
Tolken op afstand in gebarentaal

vi-Taal - onTweRpbuReau vooR viSuele communicaTie

den haag, maaRT 2002



2       

Vi-taal - Ontwerpbureau VOOr Visuele cOmmunicatie                            teletOlk-prOject - Tolken op afstand in gebarentaal

Projectnummer TSR99010

inhoudSopgave

TeleTolk-kamer sTadhuis den haag 2
Opening eerste Teletolk-kamer in Nederland 2
Gebruik van de Teletolk-dienst 3
Conclusies over de Teletolk-voorziening in stadhuis Den Haag 4

pr en markeTing TeleTolk-projecT 5
Demonstraties en bekendmaking 5
Nieuwe aanbieders van de Teletolk-dienst 5

conclusies uiT de TesT en verfijningfase van heT projecT 7
Privacy 7
Het functioneren van het crediteringssysteem 7
Gebruiksvriendelijkheid 7
Weet de Haagse burger de dienst te vinden? 7
Gebruiksvriendelijkheid van de dienst 8
Gebruiksvriendelijkheid bediening apparatuur 8
Ervaringen van de tolken 8

resulTaTen van heT TeleTolk-projecT 10
De Teletolk, de aangepaste beeldtelefoon 10
De Teletolk-dienst 12
De werkplekken voor tolken 12
 Voorlichtingsmateriaal in de vorm van video, cd-rom, beeld- 
telefoonnummers en tekst 13
Kennis over en ervaring met Tele-tolken 13
Nieuwe samenwerkingsverbanden 14

overzichT van publicaTies, Tv-uiTzendingen en demonsTraTies

m.b.T. heT TeleTolk-projecT 16

bijlagen: 19
Folders
Artikelen
Teletolk-pictogram 20

1
1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2
3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

5

6



3       

Vi-taal - Ontwerpbureau VOOr Visuele cOmmunicatie                            teletOlk-prOject - Tolken op afstand in gebarentaal

Projectnummer TSR99010

TeleTolk-kameR STadhuiS 
den haag

1

1.1 Opening eerste Teletolk-kamer in Nederland
Op donderdag 4 april 2001 was de officiële opening van de 
Teletolk-kamer in het stadhuis van Den Haag. Tijdens de opening 
heeft Dovenschap het door Vi-taal ontworpen Teletolk-pictogram 
overhandigd aan de Wethouder Jetta Klijnsma van de Gemeente 
Den Haag. Voortaan zal elke instelling die een Teletolk-voorziening 
voor doven heeft, een Teletolk-pictogram kunnen ontvangen. De 
overhandiging vond plaats in de Teletolk-kamer waarbij uiteraard 
getolkt werd door de tolk in Soesterberg via de beeldtelefoon. 
Buiten de kamer was dit goed door de genodigden te volgen via 
twee grote monitoren. 
Helaas vond net op die dag de grote treinstaking van de NS plaats, 
waardoor een deel van de genodigden en geïnteresseerden niet 
konden gekomen. Hierdoor had ook voor de pers de NS-staking 
meer prioriteit dan deze opening.  Toch zijn we erg tevreden met 
de belangstelling tijdens en na de opening.
De doven en slechthorenden die deze gemeentelijke voorziening 
gebruiken zijn erg enthousiast. De dove burgers kunnen eindelijk 
zelfstandig en spontaan het stadhuis bezoeken zonder een tolk of 
horend familielid mee te nemen. De dove werknemers van de 
gemeente hebben hiermee de mogelijkheid om gemakkelijker te 
kletsen met hun collega’s over zaken die voorheen lastig te 
bespreken waren door hun taalprobleem. De horende en dove 
ambtenaren leren elkaar door de Teletolk beter kennen door 
samen te praten over werk, hobby en gezin. Na de eerste 
onwennigheid om te praten tegen een tolk op een tv-scherm, 
heeft men al snel door hoe het gaat. Van alles wordt er besproken 
via de tolk in Soesterberg, van hobby’s tot pensioenregelingen, van 
verbouwingen in huis tot alarmering van doven bij een ramp.
Vanaf 5 april tot eind juni zijn wij van Vi-taal steeds aanwezig 
geweest op donderdag. Er hebben veel belangstellenden een 
bezoek gebracht aan het de Teletolk-kamer om te zien hoe het 
werkt, zowel spontaan als op uitnodiging van ons. De afgelopen 
periode is er vanuit het hele land veel belangstelling geweest voor 
de Teletolk-voorziening. Verschillende leden van dovenorganisaties 
hebben in de Teletolk-kamer een demonstratie gezien of een 
Teletolk-gesprek gevoerd. Maar ook geïnteresseerden uit het 
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bedrijfsleven hebben een bezoek gebracht aan de Teletolk-kamer, 
zij zien deze voorziening als een mogelijke goede service aan hun 
dove klanten en werknemers. Verschillende gemeenten uit Zuid-
Holland hebben interesse getoond in deze voorziening voor de 
burger. Eind september zullen we met de gemeente een evaluatie 
houden over de voorziening tot nu toe. Per1 oktober 2001 
worden de uren namelijk uitgebreid naar twee dagen per week 
van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Gebruik van de Teletolk-dienst in het Haagse Stadhuis
Het gebruik van de dienst heeft duidelijk een aanloopje nodig. 
Door veel over de dienst kenbaar te maken in (doven)media, 
ontwerp van een folder voor de gemeente en voorlichting tijdens 
demonstraties, weten de meeste dove burgers van Den Haag 
inmiddels wel van het bestaan af. Toch is gebleken dat die stap om 
voor het eerst alleen iets te regelen op het stadhuis via de Teletolk 
nog erg moeilijk. Waarschijnlijk heeft dit voor een groot deel te 
maken met de onbekendheid met Teletolken en beeldtelefonie. 
Daarom is het voor ons belangrijk veel demonstraties te blijven 
organiseren en te zorgen voor nieuwe aanbieders van een 
Teletolk-dienst. Als het Teletolken én beeldtelefoneren wat meer 
‘ingeburgerd’ wordt binnen de dovengemeenschap, zal het gebruik 
van de Teletolk-dienst ook toenemen.

1.2

TT-plek Den Haag

TT-plek stadhuis Den Haag tijdens
tv-opnamen door RTL5
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Geregistreerde feiten over de Teletolk-voorziening in het 
stadhuis Den Haag 
(In de periode van de opening op 5 april 2001 tot en met 9 september 2001)

In deze periode was de Teletolk-dienst geopend elke donderdag 
van 10.00 uur tot en met 15.00 uur. Van de 18 dagen dat de voor-
ziening open was is de voorziening op 12 dagen gebruikt.
Gemiddeld zijn er 1 á 2 Teletolk-gesprekken per opengestelde dag 
gevoerd. Een Teletolk-gesprek duurde gemiddeld 20 minuten. 38% 
van de gesprekken waren tussen (dove) burgers en ambtenaren, 
42% tussen dove werknemers met horende collega’s en 20% van 
de gesprekken werden gevoerd tijdens demonstraties.

1.3

T e l e t o l k - v o o r z i e n i n g  S t a d h u i s  D e n  H a a g

Periode 5 april 2001 tot en met eind januari 2002

Samenvatting gegevens uit het logboek

Totaal aantal bezoekers Teletolk-kamer 273
Totaal aantal teletolk-gesprekken 79
Gemiddelde tijdsduur per gesprek 21 
Totale gespreksduur Teletolken 1675

minuten
minuten
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pR en maRkeTing van heT 
TeleTolk-pRojecT

2

Demonstraties en bekendmaking
In de Teletolk-kamer hebben we veel demonstraties kunnen geven  
aan doven, (doven)organisaties en belangstellenden uit het bedrijfs-
leven. Naar aanleiding hiervan hebben we weer een aantal offertes 
kunnen doen voor de inrichting van een plek.
In september zullen we op de Wereld Doven Dag aanwezig zijn 
om zowel het Teletolken als het beeldtelefoneren te promoten. 
Ook is er in september een beeldtelefonisch contact gelegd tussen 
twee dove vrouwenclubs, één vanuit Den Haag en één vanuit 
Groningen. Voor beide kanten was dit een groot succes.
Eind april heeft Vi-taal een demonstratie gegeven in de welzijns-
stichting voor doven in Voorburg. Er is toen met de beeldtelefoon 
gebeld naar de welzijnsstichting in Groningen. Daarna heeft de 
coördinator toegankelijkheidsproblematiek van de gemeente Den 
Haag namens wethouder Jetta Klijnsma met de beeldtelefoon 
gebeld om de leden van de welzijnsstichting te feliciteren met 
hun 25 jarig bestaan en hen nogmaals op de Teletolk-voorziening 
gewezen. Op deze manier heeft Vi-taal de doven uit Den Haag 
verschillende mogelijkheden van beeldtelefonie laten zien. Op 
27 september zal er pers aanwezig zijn bij een sollicitatiegesprek 
van een dove vrouw bij de gemeente Den Haag. Dit gesprek zal 
verlopen via de Teletolk. 

Nieuwe aanbieders van de Teletolk-dienst
De Teletolk-ruimte in Den Haag biedt ons een goede plek om 
demonstraties te geven voor geïnteresseerden. Een groot deel 
van de bezoekers zijn serieus geïnteresseerd om een Teletolk-plek 
door Vi-taal te laten inrichten. Nu gaat de groei van het aantal 
aanbieders van een Teletolk-dienst nog moeizaam, maar deze groei 
kan straks enorm toenemen.
De organisaties waar we nu serieus mee bezig zijn:
- Twee gemeenten in Zuid-Holland die geïnteresseerd zijn in een 
dergelijke voorziening in hun stadhuis.
- Een gehandicaptenorganisatie die de dienst voor openbaar 
gebruik wil aanbieden aan doven en slechthorenden. 
- Een internaat die via de beeldtelefoon het onderlinge contact 
tussen kinderen en ouders op afstand wil verbeteren.

2.1

2.2
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Teletolkkamer in Zwolle
(Effatha Guyot Groep)

- Een arbeidsvoorziening voor gehandicapten, waar veel doven 
werken die met dit middel de communicatie op de werkvloer wil 
verbeteren.
- Twee doveninstituten die beeldtelefonie willen in gaan voeren 
voor communicatie tussen doven en horenden, maar ook om de 
dove leerlingen nu al kennis te laten maken met beeldtelefonie en 
Teletolken. 
- In mei zijn we offcieel begonnen met de opdracht voor het doven-
instituut Effatha. De eerste twee plekken zullen in het begin van 
het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen. Van de andere 
twee plekken is de exacte locatie nog niet bekend in verband met 
verhuizingen.
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concluSieS uiT de TeST en 
veRfijningfaSe van heT pRojecT

3

Privacy 
- Er is gebleken dat mensen in de Teletolk-kamer veel rustiger zitten 
dan in een ruimte waar meer mensen aanwezig zijn, zoals tijdens 
demonstraties. Door samen met de gesprekspartner in een ruimte 
te zitten, wordt er toch privacy gecreëerd.  
- Mensen ervaren een tolk op een beeldscherm toch als meer 
afstandelijk dan een ‘live’ tolk, wat de privacy verhoogd.
- Enkele gebruikers vroegen zich af of de tolk een ‘zwijgplicht’ had, 
er worden toch vertrouwelijke gesprekken gevoerd. Zeker diegenen 
met weinig ervaring met tolken-Gebarentaal, weten niet wat zij 
ervan kunnen verwachten. 

Het functioneren van het crediteringssyteem
Met de gemeente Den Haag is een abonnementsvorm gekozen, 
dit was de enige vorm voor TC VisiNet om de dienst rendabel 
op te zetten. De volgende gebruikers kunnen zich aansluiten 
op dit  abonnementssysteem. Als later ook doven zelf vanuit 
‘privé-uren’  de Teletolk willen gaan gebruiken, zal er een nieuw 
crediteringssysteem moeten worden opgezet. Dit zal de dienst 
TC-Beeld voor haar rekening nemen.

Gebruiksvriendelijkheid

Weet de Haagse burger de dienst te vinden?
Door demonstraties, aanplakbiljetten, uitnodigen van (groepen)-
doven en mond- op mondreclame hebben we geprobeerd alle 
dove Haagse burgers te bereiken. Omdat de opkomst nog niet was 
zoals gehoopt, kreeg Vi-taal de opdracht een folder te maken voor 
het stadhuis met een oplage van 2500 stuks. Deze folder is inmid-
dels verspreid onder doven (-organisaties). Half september zal de 
Teletolk-voorziening weer onder de aandacht worden gebracht in 
de pers, omdat de dienst in oktober in uren zal worden uitgebreid. 
Per 1 oktober kunnen we ervan uitgaan dat de dove Haagse bur-
ger in principe op de hoogte is van de Teletolk-voorziening in het 
Haagse Stadhuis. De cultuuromslag die nodig is om de dove burger 
op eigen initiatief alleen naar het stadhuis te laten komen, zal 
afhangen van de ‘inburgering’ van beeldtelefonie en teletolken.

3.3.1

3.3

3.1

3.2
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Gebruiksvriendelijkheid van de dienst
In de afgelopen periode zijn wij van Vi-taal steeds aanwezig geweest 
in de Teletolk-kamer,  hebben de gebruikers opgevangen en begeleid. 
Het is duidelijk dat begeleiding van gebruikers in het begin belangrijk 
is, omdat de werking van de dienst voor de meeste gebruikers 
nog onbekend is. Om die reden hebben we de receptionistes een 
gebruikersinstructie gegeven, zodat zij de dove burgers kunnen 
opvangen en hen verder kunnen begeleiden. Met een korte 
informatiefilm krijgen de gebruikers eigenlijk meteen een duidelijke 
uitleg in gebarentaal. Naast de receptioniste, zal ook de tolk aan het 
begin van een sessie de nodige uitleg geven over de werking van de 
Teletolk.

Gebruiksvriendelijkheid bediening apparatuur
Al in een vrij vroeg stadium is door Vi-taal begonnen aan het 
ontwerp van een bedieningspaneel. De afstandsbediening behorende 
bij de C-Phone is eenvoudig, maar voor mensen die de beeldtelefoon 
slechts af en toe gebruiken, is het te ingewikkeld. Het eerste model 
bedieningspaneel is zo vereenvoudigd dat de meeste gebruikers nu 
goed de beeldtelefoon kunnen bedienen. Als extra feedback hebben 
we nog een vereenvoudigde gebruiksaanwijzing gemaakt en aan de 
muur opgehangen, die de gebruiker nogmaals de juiste stappen laat 
doorlopen. 

Ervaringen van de tolken 
Tolken Gebarentaal staan aanvankelijk vrij sceptisch tegenover het 
Teletolken. Ze vinden het een onpersoonlijke manier van werken of 
hebben last van ‘camera-angst’. Na een keer te hebben ‘geteletolkt’ 
zijn ze deze angsten al snel kwijt. Teletolken verschilt duidelijk van 
het gewone tolken op de volgende punten:
- De gebruikers weten vaak niet precies wat er verwacht wordt, om 
het gesprek goed op gang te laten komen moet de tolk in het begin 
het gesprek inleiden.
- De tolk en dove persoon hebben eigenlijk vóór het gesprek tijd 
nodig om aan elkaars manier van communiceren te wennen, bij het 
teletolken valt de tolk eigenlijk midden in het gesprek en moet er 
meteen getolkt worden.

3.3.2

3.3.3

3.4
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TT-plek Zoetermeer
(Effatha Guyot Groep)

- Het is niet vanzelfsprekend gebleken dat men zich voorstelt aan 
elkaar, de tolk weet hierdoor niet de naam en achtergrond van de 
personen die het gesprek voeren en zal het initiatief moeten nemen 
dit te weten te komen.
- Doordat er spontane gesprekken plaatsvinden, is de tolk niet 
voorbereid op het gespreksonderwerp.
- Tijdens het gesprek is alleen de gebarentaalgebruiker in beeld, 
hierdoor weet de tolk niet wie er nog meer in de Teletolk-ruimte zit 
en wie er spreekt.
Al deze verschillen vereisen dat de tolk flexibeler omgaat met het 
tolken, het initiatief durft te nemen zelf dingen te vragen of uit 
te leggen. De tolk die nu elke week de Teletolk-dienst doet, weet 
inmiddels de procedures en doet belangrijke ervaring op met deze 
manier van tolken. Die weer kan worden doorgegeven aan tolken die 
ook beginnen met het Teletolken.
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ReSulTaTen van heT TeleTolk-
pRojecT

De Teletolk, de aangepaste beeldtelefoon
Met de C-Phone-beeldtelefoon als basis, hebben we producten 
toegevoegd, die de kwaliteit van het beeldtelefoneren in gebaren-
taal en het Teletolken moeten vergroten.
Van de beeldtelefoons die nu te koop zijn, is de Motion Media voor 
communicatie in gebarentaal nog steeds de meest ideale, ondanks 
groeiende concurrentie. De prijs/(beeld- en geluids) kwaliteit 
verhouding en aansluitmogelijkheden.
Gedurende het project heeft Vi-taal gewerkt aan producten die het 
Teletolken voor de gebruikers vereenvoudigen.

Bedieningspaneel
Een belangrijke aanpassing aan de beeldtelefoon is het bedienings- 
paneel. In plaats van een losse afstandbediening met veel knoppen 
en mogelijkheden, wordt er nu gebruik gemaakt van een vast 
robuust paneel waarmee je in principe met vier knoppen een 
Teletolk-gesprek kan voeren. Dit paneel voorkomt verwarring, 
biedt toegang tot slechts het benodigde deel van het menu, waar-
door geen instellingen door gebruikers kunnen worden gewijzigd, 
en daarnaast biedt het bescherming tegen het kwijtraken van de 
afstandbediening, waardoor de beeldtelefoon onbruikbaar zou 
worden. De overgang naar de nieuwe beeldtelefoon van Motion 
Media heeft ervoor gezorgd dat de vormgeving en werking van 
het bedieningspaneel opnieuw ontworpen moest worden. Dit is nu 
klaar en kan voor elke volgende plek vrij gemakkelijk in elkaar gezet 
worden.

4.1

4.1.1

4

Bedieningspaneel voor de C-Phone (C-Station) Bedieningspaneel voor de Motion Media (MM 120)
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Gebruiksaanwijzing
Daarnaast is er een eenvoudige gebruiksaanwijzing ontworpen die 
indien gewenst extra ondersteuning biedt bij het bedienen van de 
beeldtelefoon. Deze gebruiksaanwijzing wordt goed in zicht aan de 
wand in de Teletolk-kamer opgehangen.

Achtergrond en licht-aanpassingen
Een door Vi-taal aangebrachte achterwand maakt de beller duidelijk 
met wie hij/zij belt. Daarnaast zorgt een rustige achterwand voor 
een beter beeld. Het is gebleken dat licht-omstandigheden van zeer 
grote invloed zijn op de beeldkwaliteit, daarom besteedt Vi-taal veel 
aandacht aan het maken van benodigde licht-aanpassingen in Teletolk-
plekken.

Modulair tafelsysteem
Ook hebben we een leverancier gevonden die tafels heeft met de 
vorm die wij zochten. Doordat het een modulair systeem is, kunnen 
we voor elke ruimte een juiste tafelvorm bestellen. In de tafels zijn 
de kabels gemakkelijk weg te werken.

4.1.2

4.1.4

4.1.5

4.1.3

Ophanging camera en beeldtelefoon
Aan de ophanging van de camera en beeldtelefoon waren eisen 
die ons hebben doen besluiten zelf een passende ophanging te 
ontwerpen. De camera moest zo laag mogelijk boven de monitor 
hangen, maar niet raken. De monitor staat namelijk op tafel, die 
door de personen kan bewegen. De camera mag niet kunnen 
trillen gedurende een gesprek. Tevens moet de sensor van de 
beeldtelefoon bereikt kunnen worden door infra-rood straling 
van het bedieningspaneel. Hiervoor hebben we een ophanging van 
RoestVrijStaal-plaatmateriaal ontworpen, die we standaard in elke 
volgende Teletolk-plek gaann gebruiken.

Ophangsysteem in RVS voor camera en
beeldtelefoon, zodat de camera vrijstaand 

en zo dicht mogelijk boven de
monitor geplaatst kan worden.
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De Teletolk-dienst
TC VisiNet heeft in samenwerking met Vi-taal en de gemeente  
Den Haag een start gemaakt met de Teletolk-dienst, TC Beeld.  
Vanaf de opening in april voor vijf uur per week, dit zal begin 
oktober worden uitgebreid naar twee dagen van vijf uur. Nu er  
zich nieuwe gebruikers aandienen, zal er steeds meer gebruik  
van worden gemaakt.

De werkplekken voor tolken die voor deze dienst 
werkzaam  zijn
Vi-taal heeft TC VisiNet geadviseerd over de Teletolkwerkplekken.  
Met name in de gebruikte apparatuur, de tolk maakt nu gebruik 
van een revertmicrofoon en een koptelefoon. Tijdens de proeven 
in de periode van januari tot april zijn door Vi-taal en TC VisiNet 
bijvoorbeeld richtlijnen voor kleding en achtergrond geformuleerd, 
net als het meest optimale camerastandpunt. Ook voor het verloop 
van de Teletolk-gesprekken zijn in overleg een aantal procedures 
opgesteld. Zo moet de tolk duidelijk in het begin uitleggen hoe het 
Teletolken in zijn werk gaat. (zie ook 3.4)

4.2

4.3
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Voorlichtingsmateriaal in de vorm van video, cd-rom, 
beeldtelefoonnummers en tekst
Vi-taal heeft gedurende het Senter-project twee folders gemaakt 
van de TeleVisit-beeldtelefoon, met daarin de specificaties en 
gebruiksmogelijkheden. Later is een gemakkelijk toegankelijke 
folder gemaakt gericht op de dove particulier. Hierin worden de 
mogelijkheden en contactpersonen genoemd. Ook zijn er kleine 
posters ontworpen en opgehangen om doven op de hoogte te 
brengen van de Teletolk-dienst in het stadhuis van Den Haag. 

4.5

4.4

Bij binnenkomst in het stadhuis van Den Haag kunnen de gebruikers 
van de Teletolk-dienst aan de balie van de receptie een filmpje, 
in gebarentaal en tekst, te zien krijgen over de werking van de 
Teletolk en een bewegwijzering in gebarentaal naar de Teletolk-
plek. In juni heeft Vi-taal in opdracht van de gemeente Den Haag 
een folder ontworpen over de Teletolk-voorziening voor de Haagse 
dove burger. Ook is er een begin gemaakt aan een website om 
meer informatie te kunnen geven over het Teletolk-project en de 
beeldtelefoon.

Kennis over en ervaring met Teletolken
Alle kennis en ervaring die de afgelopen twee jaar zijn opgedaan, zijn 
verwerkt in procedures. Deze procedures kunnen gebruikt worden 
bij het plannen en uitvoeren van opdrachten, ter controle of als 
richtlijn. Doordat wij nu drie plekken hebben ontwikkeld kunnen we 
met de ervaring van de deze plekken bij komende opdrachten sneller 
werken. 
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Nieuwe samenwerkingsverbanden
Het Senter-project Teletolk is begonnen in samenwerking met TC 
Visinet, die de Teletolk-dienst op zou zetten en het Bureau Maritiem 
Onderzoek (BMO) die onder andere de beeldtelefonie-apparatuur 
zou leveren en de gemeente Den Haag die een ambtenaar en 
benodigde faciliteiten ter beschikking stelt. 
Inmiddels draait de dienst TC Beeld van TC VisiNet. Iedere dinsdag 
en donderdag is er een tolk voor inkomende Teletolk-gesprekken 
van 10.00 uur tot 15.00 uur beschikbaar. Vanaf 1 april 2002 zal deze 
dienst op alle werkdagen geopend zijn. Als er nieuwe gebruikers van 
de Teletolk bijkomen, wordt de dienst verder in uren uitgebreid. 
In het begin van het Senter-project gebruikten we een 
beeldtelefoon, die geproduceerd werd door het Amerikaanse bedrijf 
C-Phone Corporation. Deze beeldtelefoon was uniek in prijs/
kwaliteit-verhouding en bijzonder geschikt voor ons doel. Doordat 
C-Phone zijn videoconferencing-tak verkocht aan het Britse bedrijf 
Motion Media Technology Ltd, werd BMO, en dus ook Vi-taal, 
gedwongen over te stappen naar Motion Media. Hetgeen ook een 
vervelende wissel van een internationaal communicatie protocol 
met zich meebracht. In Nederland waren ook al enkele leveranciers 
die deze Motion-Media beeldtelefoon goedkoper aanboden dan wij 
op dat moment konden doen als we via BMO bleven inkopen. 

Naast de (hoge) winstmarge die BMO ontving  op de producten 
die zij aan Vi-taal verkochten, dacht BMO ook aanspraak te kunnen 
maken op een groot deel van de subsidie die Vi-taal ontving van 
Senter om het Teletolk-project op te zetten. Ook lieten zij Vi-
taal het grootste deel betalen van de PR-kosten en de kosten die 
verband hielden met de ‘protocol-wissel’
Omdat Vi-taal hier aanvankelijk (onder druk gezet) in mee is gegaan, 
zou het Teletolk-project Vi-taal meer gaan kosten. (De projectkosten 
zijn begroot op f 320.000, hier kwam dus bij de onverwachte 
rekening van f 120.000 van BMO die niet begroot was, verminderd 
met f 160.000 subsidie van Senter.) 
Dit ‘verschil van mening’ tussen Vi-taal en BMO wordt nu door 
advocaten uitgezocht en we vertrouwen op een goede afloop. Door 
deze verminderde vertrouwensrelatie tussen Vi-taal en BMO heeft 

4.6
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Vi-taal bij het afsluiten van het Senter-project besloten te zoeken 
naar een andere partner/leverancier. 

Na overleg met de Britse producent Motion Media zijn we gaan 
samenwerken met het in Nederland gevestigde bedrijf Polymedia 
Europe. Polymedia levert ons de Motion Media beeldtelefoon, we 
kunnen hierdoor een verkoopprijs hanteren die concurrerend is 
met de prijzen van met andere leveranciers. Naast de Motion Media 
beeldtelefoons kan Polymedia ons ook andere merken leveren. Met 
deze stap wil Vi-taal het Teletolk-project voortzetten vanuit een 
betere basis als voorheen. De samenwerking met Polymedia en 
Motion Media biedt ook nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling 
van nieuwe producten en kleine projecten.
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aRTikelen in de gedRukTe media

1999 
Artikel, KPN nu, nr 30, 30 oktober 1999,  Artikelen over teksttelefonie en beeldtelefonie.
Artikel, Reformatorisch Dagblad, 26 april 1999 met foto. Het Reformatorisch Dagblad 
informeert het publiek uitgebreid over de voordelen van de Teletolk  en de mogelijkheden hiervan 
voor het stadhuis van Den Haag.
Artikel, Metro, 27 augustus 1999. Informatieve foto van een demonstratie ‘teletolken’ met 
begeleidend artikel.
Artikel, Haagsche Courant, 25 augustus 1999. Informatie over de Teletolk demonstratie in het 
stadhuis, de werking en achtergrond informatie.

2000
Artikel, Connexie, nr 6, oktober 2000, blz 44 lezerstip in het kader van telefonie voor doven.

2001
Artikel, Den Haag Deze Week, 19 februari 2001, nieuwsbrief voor gemeentepersoneel. ‘Komst 
Tele-tolk uniek voor gemeente’.
Artikel, R’go-magazine,  maart 2001,  ‘De Rotterdamse aanpak bij elke handicap’.
Artikel, Meppeler Courant, 12 maart 2001, met foto.  Verslag van de demonstratie van de 
Teletolk met de stichting WeDoZo in Zoetermeer met doven in Groningen.
Artikel, Spits, 2 april 2001. Op de voorpagina een artikel over  de opening van de Teletolk in het 
Haagse Stadhuis.
Artikel, Haagsche Courant, 5 april 2001,  Artikel van 6 kolommen over de Teletolkplek in het 
stadhuis.
Artikel, Gebarenplein-nieuws, april 2001, blad van stichting  Welzijn Doven Zoetermeer. 
Uitgebreide informatie over tolken op afstand, de Teletolk in het stadhuis en Vi-taal.
Artikel, Interpress, juni 2001 blad Beroepsvereniging tolken gebarentaal. Een paginagroot artikel 
over het Teletolk-project van Vi-taal.
Artikel, De Stadskrant, 11 juni 2001, informatieblad Gemeente Den Haag. Over de werking van 
de Teletolk.
Artikel, Woord & Gebaar, augustus 2001, maandelijks tijdschrift voor doven, vermelding van de 
Teletolk.
Artikel, De krant, winter 2001,  uitgave Vereniging van Ouders van Dove Kinderen te Haren.
Verslag van een ouder van een doofkind die enkele weken op proef een beeldtelefoon thuis 
gebruikte. Zij ervoer dat de afstand tussen haar en haar dove zoon die op het doveninstuut in 
Groningen zit nu weg is. Zij vindt dat de band tussen ouder en kind hiermee verstevigd wordt. Ook 
het contact tussen haar kinderen onderling kan zich blijven ontwikkelen. 

overzichT van publicaTies, Tv-uiTzendingen en 
demonsTraTies m.b.T. heT TeleTolk-projecT
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Artikel, De Stadskrant, 15 oktober 2001, informatieblad Gemeente Den Haag. Een artikel met 
foto over de uitbreiding van de teletolkvoorziening op het stadhuis. 
Artikel, Den Haag Deze Week, 15 oktober 2001,  nieuwsbrief voor gemeentepersoneel. 
Uitbreiding Teletolk-voorziening.
Artikel, Metro, 7 november 2001. Foto van ambtenaar, dove en tolkgebarentaal in de ‘Week van 
het horen’.
Artikel, Senter/Technologie en Samenleving. Informatie van de overheid over lopende 
innovatieve projecten.

2002
Artikel, Haeghe Info, 30 januari 2002, Nieuwsbrief Haeghe Groep, sociale werkvoorziening. 
‘Tele-tolk voor doven’. 
Artikel, Haagsche Courant, 2 februari 2002. Uitbreiding Teletolk-voorziening.
Artikel, Woord en Gebaar, februarinummer 2002, onafhankelijk dovenblad. Uitbreiding Teletolk-
voorziening.
Artikel, Ouderenzorg,  februari 2002. Zorgzaam communiceren met dove ouderen. Uitgebreide 
informatie met foto’s en werkwijze.

WebsiTes Waarop de TeleTolk WordT vernoemd

Gemeente Den Haag: www.denhaag.nl  >  Meer informatie over  >  Teletolk
Stichting Vi-taal: www.vitaal.denhaag.org  >  Teletolk
Min. v. Economische Zaken:  www.kroonophetwerk.nl  >  Best Practices  >  Reïntegratie  >  Case 12

Tv-uiTzendingen over de TeleTolk

26 augustus 1999  TV West
oktober 1999  Uitzending ‘2Vandaag’ over de allereerste proef van het teletolken in het Stadhuis 
van Den Haag.
4 oktober 2001  RTL5 in het land
oktober 2001  TV West, duidelijke uitleg over de voorziening in het Haagse stadhuis
oktober 2001  Nederland 1, NL-net, herhaling van de uitzending van TV West
18 november 2001  Seniorenjournaal, Infokanaal den Haag

demonsTraTies ‘op lokaTie’

Eerste demonstratie 27 augustus 1999
Vi-taal demonsteert de werking van de beeldtelefoon op het Haagse stadhuis in aanwezigheid 
van wethouder Jette Klijnsma, ambtenaren, schrijvende pers en televisie.  Alexander Bosman van 
Dovenschap en de wethouder spreken met elkaar met behulp van een tolk-op-afstand op de 
Hogeschool in Utrecht
23 september 2000  Vi-taal organiseert tijdens de Olympische Spelen op Wereld Doven Dag 
een verbinding met Brisbane,  Australië. Het was ochtend in Nederland en avond in Brisbane en 
twee uur lang spraken doven met elkaar, een ongekend fenomeen.  Austalië was zeer enthousiast.  
Australische nieuwsbrief op het internet berichtte erover.
10 maart 2001  Welzijn Doven Zoetermeer, Welzijnsstichting voor doven in Zoetermeer.
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12 maart 2001  ‘t Gebarenhof, Voorburg, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van SSCRCD
5 april 2001  Wethouder Jette Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie opent 
officiëel de Teletolk-voorziening voor doven in het Haagse stadhuis, gerealiseerd door Stichting 
Vi-taal. Hiermee is Den Haag de eerste gemeente in Nederland waar dove burgers in hun 
gesprekken met ambtenaren gebruik kunnen maken van een Teletolk. Vi-taal heeft hiervoor een 
speciale spreekkamer ingericht, de Teletolkplek.
De beeldtelefoon van de Tolkendienst is gesitueerd bij TC VisiNet in Soesterberg. Door deze tolk-
bemiddelingsorganisatie zullen voortaan de geprekken getolkt worden. 
5 september 2001  Verbinding gelegd tussen organisaties van dove vrouwen in Groningen en 
Den Haag. 
11 oktober 2001  Verbinding gelegd per beeldtelefoon tussen de Prof. Burgerschool in 
Amsterdam (school voor slechthorende kinderen) en doveninstituut Effatha in Zoetermeer.
6 en 8 november 2001  Stadhuis Den Haag, Open dagen in het kader van de ‘Week van het 
Oor’.
16 november 2001 Beeldtelefoneren en Teletolken tijdens het ‘gebarentaal’-congres van 
doveninstituut Guyot, Groningen.
17 november 2001 R’go, Overkoepelende Gehandicaptenorganisatie Rotterdam.
18 december 2001  College van Zorgverzekeraars,  Amstelveen. Introductie van de beeld-
telefoon bij het College door Vi-taal,  i.s.m. TC VisiNet (tolkbemiddelaar), Effatha Guyot Groep 
(doveninstituten) en de Werkgroep Beeldtelefonie (van de Vereniging van Ouders van Dove Kinderen in 
Haren).
1 februari 2002  Teletolkplek bij Tolkendienst TC VisiNet. Via de beeldtelefoon vanuit de Haagse 
Teletolk-kamer feliciteert wethouder Jetta Klijnsma TC VisiNet in Soesterberg met haar 5-jarig 
bestaan en de ingebruikneming van de nieuwe door Vi-taal ingerichte Teletolk-werkplekken.
20 februari 2002  Bij de Haeghe Groep in Den Haag is er een demonstratie ter gelegenheid van 
de feestelijke start van de nieuwbouw van het verpakkingsbedrijf Haeghepak. In deze organisatie 
werken 20 doven. De toespraken van de heer P.M.M. Heijnen, wethouder van Onderwijs, Sociale 
Zaken, Werkgelegenheids-bevordering en Integratiebeleid en de heer G.A.A. Verkerk, wethouder 
van Economie en Personeel en de  directeur van de Haeghe Groep worden op afstand vanuit 
Soesterberg getolkt door de tolkendienst van 
TC VisiNet voor de aanwezige dove medewerkers.

demonsTraTies in heT sTadhuis den haag

Vanaf de opening van de Teletolk-kamer op 5 april 2001 zijn door Vi-taal regelmatig informatieve 
demonstraties gehouden aan belangstellenden.

demonsTraTies in de gebarenWinkel

De bij Vi-taal behorende Gebarenwinkel trekt al jaren veel geïnteresseerden in gebarentaal.
Dit is dan ook een ideale plek om mensen informatie te geven over de mogelijkheden van 
beeldtelefonie. Sinds de aanvang van het project heeft Vi-taal al veel informatie kunnen geven over 
beeldtelefonie en Teletolken aan belangstellenden.
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bijlagen

Folders:
- Vi-taal/Teletolkplek
- Teletolk stadhuis Den Haag
- TC VisiNet/TC Beeld

ASrtikelen:
- SW-journaal
- Haagsche Courant
- Den Haag - Deze Week
- Metro
- Interpress

Teletolk-pictogram
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TeleTolk-picTogRam

Toegankelijkheids-symbool
Vi-taal ontwierp het Teletolk-pictogram. Het pictogram geeft 
de aanwezigheid weer van een Teletolk-voorziening binnen een 
organisatie.
Vooralsnog verwijst dit pictogram naar een plek waar contact kan 
gelegd kan worden met een tolk-Gebarentaal.
Het symbool is echter zo ontworpen dat in de toekomst ook 
anderstalige tolken er gebruik van zouden kunnen maken.


