
Tof dat je deze stap hebt gezet.
Stemtolken is ontzettend leuk! Laat ik maar meteen met de deur in huis

vallen. :-)
Alleen...niet veel tolken weten dat of hebben veel negatieve ervaringen of

associaties bij stemtolken. En dat is ook logisch, want stemtolken is
ontzettend moeilijk. 

Daarom wordt stemtolken vaak gezien als iets 'heel groots' of 'engs' en dat
is ontzettend jammer. 

Want met stemtolken kun je:
 

---> De stem zijn van de dove persoon. Hiermee geef je hem of haar letterlijk
bestaansrecht. 

 
---> Je helpt mee aan een positieve integratie van de dove persoon in een

overwegend horende wereld. Hiermee bouw je onbewust mee aan de
versterking van de zelfwaarde van de dove persoon. 

 
---> Werken als een stemacteur. Je kunt werkelijk alle registers opentrekken:

van oersaai serieus tot flamboyant theatraal. 
 

---> Stemtolken geeft je een kick. Het is ballanceren tussen aan de ene kant
heel zichtbaar zijn als tolk met alle zenuwen die daarbij horen en
tegelijkertijd een kei moeilijke prestatie goed willen afleveren. 

 
En daarvoor heb je vaardigheden nodig. Allerlei vaardigheden.

Technische, psychologische, intermenselijke, etc...
 

En die kun je verbeteren. Echt! Maar voordat ik je uitleg wat deze
masterclass zo leuk maakt, wil ik je eerst vertellen wat stemtolken nu zo

moeilijk maakt. Waarom? Zodat je door hebt hoe complex het eigenlijk is en
het dus niet vreemd is als je stemtolken lastig vindt of spannend. 

 
Maar weet... met de juiste "structuur" en een beetje inzet kun je al een heel

eind komen met het verbeteren van je eigen stemtolkvaardigheden. Dus lees
vooral verder. ;-)

 
Groetjes, Maarten
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Stemtolken...het struikelblok voor
elke tolk Gebarentaal

Waarom is stemtolken nu zo moeilijk? En waarom zijn er steeds meer tolken
die het niet graag doen of zelfs vermijden? 

Ik zal je daar een aantal verklaringen voor geven:
 

---> Bij stemtolken heeft de dove persoon de regie. Dit is anders dan bij
productie. Hierbij heeft de tolk de regie over de inhoud.

 
---> Niet elke dove persoon gebruikt een gestandaardiseerde vorm van

Gebarentaal, waardoor het afzien lastiger wordt en er meer creativiteit van
de tolk wordt gevraagd.

 
---> Bij stemtolken vindt er een complex proces plaats op verschillende
niveau's, waarbij de tolk geconcentreerd moet schakelen tussen al de

niveau's.
 

---> Veelal is een tolk Gebarentaal een generalist, terwijl er in de praktijk
steeds meer om specialisten wordt gevraagd. 

 
---> Lange tijd (en nog steeds) zijn dove mensen gewend geweest om zich

aan te passen aan horenden; dus ook aan tolken.
Onder andere door dit aanpassen, heeft dit de tolken onbewust "lui"
gemaakt, waardoor men niet genoeg getraind is in het stemtolken op

moedertaalniveau.
 

 ---> De afgelopen jaren zijn dove mensen steeds zichtbaarder geworden,
studeren aan hogere opleidingen en bewegen zich mee met de

emancipatiebeweging dat 'dove mensen alles kunnen, behalve...inderdaad:
horen."

Dit maakt dat er meer vraag is naar tolken die kunnen stemtolken op een
hoger niveau, waarbij specialistisch taalgebruik wordt gebruikt.

Veel tolken voelen zich onzeker om op een hoger niveau te stemtolken.
 

---> Niet veel tolken begeven zich in de dovenwereld, waardoor er geen
continue imput aan nieuwe gebaren, culturele codes en "spreektaal" wordt

herkend tijdens het stemtolken.
 

---> Er is ook een groeiende groep dove mensen met een CI, die er voor
kiezen om te spreken tijdens tolksituaties, waardoor de tolk stemtolken

onvoldoende traint. 
 

---> De tolk heeft een aantal negatieve ervaringen gehad, waardoor het
zelfvertrouwen gedaald is. Hierdoor komt de tolk in een vicieuze cirkel:
weinig of geen stemtolkopdrachten meer aannemen -> ervaring met het

stemtolken wordt minder. 
 

---> Etc...
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DE 5 PRINCIPES
VAN DE

MASTERCLASS

Vergroten van je
zelfvertrouwen

Met de meest beproefde technieken
uit de moderne positieve

psychologie, kijken we naar wat je
nodig hebt om nieuwe stappen te

zetten. 
Door positieve ervaringen, krijg je

meer durf en zelfvertrouwen in
jezelf, als professional en in het

stemtolken. 

Van techniek
naar praktijk

Je leert "de structuur", waardoor je,
als deze consequent wordt

toegepast, altijd en overal kunt
stemtolken. 

Door theoretische achtergronden en
praktische oefeningen verbeter je

eveneens stapsgewijs je
stemtolkvaardigheden. 

Positieve
feedback

Feedback vinden we niet leuk.
Niemand. Maar als we merken dat het

met de beste bedoelingen, de juiste
intenties en op een tactvolle manier
gebeurt, kunnen we ons openstellen

om onze grenzen te verleggen.
Dat is precies de insteek van deze

masterclass.

Informatieve
Podcasts

Je krijgt 5 podcasts die je meer
achtergronden, theorie, tips & tricks

geven rondom het stemtolken.
Elke podcast hoort bij een Skype-

sessie (de live coaching) met steeds
een verschillend thema. 

Samenwerking

Geen enkel persoon is hetzelfde. Daarom wordt er tijdens
deze masterclass een grote nadruk gelegd op de

samenwerking. Regelmatig zal er gecheckt worden of er
nog steeds gewerkt wordt aan de juiste doelen en of er
voldoende wordt aangesloten bij de wensen van de tolk.
Verder worden voor deze masterclass geschikte data en

tijden in overleg gepland. 
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wat krijg ik?

# 5 podcasts boordevol achtergrond informatie, waardoor
je goed voorbereid bent op de sessies. 

# 5 coachingssessies van 2 uur, waarin we via Skype live
gaan oefenen. (geen extra reiskosten dus en oefenen

wanneer het jou uitkomt)
# Een uitgebreide checklist, waarmee je je begin niveau

goed kunt peilen.
# 10 uur RTGS punten voor taal -en tolkvaardigheden.

# 2 uur RTGS punten voor attitude, gebaseerd op de online
coaching via de podcasts.

# Een persoonlijk stappenplan, dat in de praktijk toegepast
kan worden. 

# Intensieve begeleiding en coaching om het
stemtolkniveau naar een hoger niveau te brengen.

PRAKTISCHE
INFORMATIE

Contactgegevens

Naar Maarten - training en coaching
Compagnie 20

8333 DK STEENWIJK (OV)
info@naarmaarten.nl

06-40308082
www.naarmaarten.nl
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Investering

Voor deze uitgebreide masterclass stemtolken wordt een
investering gevraagd van 395 euro excl. 21% BTW. 


