
‘’Martin Riker believes that making a book that evokes the spirit and particular energy of the original has to take 
precedence over making a book faithful to the original. He says that translators sometimes worry that steering away from 
a literal word-for-word translation will ‘corrupt’ the original text but says the fact is that a work in translation has already

been corrupted by the act of translation itself. The new work, the translated work, is already an interpretation of the 
original, and unavoidably so.’’



Welkom bij het team, jij gaat een topvertaler worden! De benodigde 

vertaalvaardigheden heb je al. Wij gaan je hier leren om het beste uit 

jezelf te halen!

Gefeliciteerd!



The Young Translators Academy

 Vertalen is een vaardigheid die je jouw leven lang kan gebruiken. Het biedt je 

vrijheid en onafhankelijkheid. Wij leveren jou de bronnen en tools die je 

nodig hebt om je talent verder te ontwikkelen en het in te zetten. 

 Aangezien deze bronnen en tools een grote investering zijn in jou en in je 

toekomst verwachten we dat je gebruik van ze zal maken.



Jouw rol binnen het proces.
Allereerst is het belangrijk om ons proces te begrijpen om te weten welke rol jij hierin hebt en 
welke verantwoordelijkheden bij die rol komen kijken. 

Wij ontvangen een document. Dit kan via de mail zijn of via onze website.

De vertaler wordt gecontacteerd.

De vertaler & de checktaker krijgen de bijzonderheden van het document 

doorgespeeld zoals: schrijfstijl, tone of voice, vaktaal etc. 

De vertaler begint met het vertalen. Dit gebeurt op Smartcat. Terwijl de vertaler 
bezig is, controleert de native speaker/checktaker het werk.

De vertaler is klaar en de checktaker is (bijna) klaar met de controle. Hij/zij 

verbetert de foutjes en geeft feedback aan de vertaler. De kwaliteitsmanager gaat 

verder met de derde controle.



Waar moet je op 

letten?

Jouw rol als vertaler is om de boodschap in de 
brontaal van het bericht hetzelfde te laten klinken
in de taal waarin hij vertaald wordt. 

Daarbij moet je op de volgende elementen letten:

- Grammatica (spreekt voor zich)

- Spelling (spreekt voor zich)

- Interpunctie (spreekt voor zich)

- Schrijfstijl

- Tone of voice

- Veelzijdigheid

- Schrijfritme

- Vertalersregels

Wat wij per onderdeel verwachten wordt verder in 
dit handboek duidelijk gemaakt.



De boodschap 

vertalen

 Ten eerste willen wij meegeven
dat een tekst niet letterlijk
vertaald moet worden! De tekst
gaat alleen maar om de 
boodschap. Er mag dus met 
woorden geschoven worden als
de boodschap daardoor beter
overkomt.

Zit je nog met een brandende vraag?
Vraag het aan een van onze specialisten! Je kan ze altijd bereiken 
op www.youngtranslators.com.
Tot gauw!

Nederlandse tekst:

Letterlijk vertaalde tekst:

Do you have a burning question?
Ask one of our specialists! You can always reach us at: 
www.youngtranslators.com!
See you soon!

‘Perfect’ vertaalde tekst:

Got a burning question you can’t seem to find the answer to?
Contact one of our specialists! You can reach them at: 
www.youngtranslators.com
See you in a bit!

Waarom staat ‘Perfect’ tussen aanhalingstekens?

Niets is perfect. Perfect is een synoniem voor: ‘’ik weet niet hoe het beter
kan.’’ Alles ligt aan de context, schrijfstijl, tone of voice en de creativiteit
van de vertaler. Wees creatief!

http://www.youngtranslators.com/?fbclid=IwAR3olj5I1Y6TOolHAqH0qy32cGE7tCv3QMfE7ouzeC22-rWAyNdlVxG71K8
http://www.youngtranslators.com/
http://www.youngtranslators.com/


De boodschap 

overbrengen

 Wat maakt een vertaling een goede vertaling?

 Een vertaling is goed als hij “onzichtbaar’’ is;

hiermee wordt bedoelt dat het niet duidelijk

mag zijn dat de tekst een vertaling is. Het moet

een tekst zijn die prettig te lezen is.

 De tekst moet voor de Nederlandse lezer en de 

buitenlandse lezer hetzelfde overkomen

(schrijfstijl, stemgeluid, feeling).

 Jouw taak is om de boodschap zo te vertalen, 

dat de tekst op zichzelf staand is. Probeer de 

vertaling native en onzichtbaar te maken.



Schrijfstijl



Schrijfstijl

 Met wat voor een tekst heb je te maken? Per tekst leveren wij jou een korte

interpretatie van de schrijfstijl zodat jij een beeld krijgt van de manier

waarop de brontekst bedoeld is. Wij verwachten dat jij zelf ook een ‘’vijf-

minuten-analyse’’ maakt van de tekst. Dit gaat je als vertaler enorm helpen.

 De schrijfstijl is de stijl waarin iets schriftelijk wordt uitgedrukt. Hoe wil de 

schrijver de tekst over laten komen bij de lezer? Beknopt of uitgebreid? 

Formeel of informeel? En voor wie is de tekst geschreven? En hoe moet hij

overkomen?



Schrijfstijl

 De schrijfstijl van een tekst is de energie die de tekst met zich meedraagt. Hoe 
kan jij deze waarborgen bij het nakijken van de vertaling?

 De vertaler beantwoordt deze vragen: 

 Wat zegt de auteur?

 Wat bedoelt de auteur?

 Hoe brengt de auteur het?

 Voor wie is de tekst bedoeld?

 Is de tekst beknopt of uitgebreid?

 Formeel of informeel?

Om een beter beeld van het begrip schrijfstijl te krijgen, kan je de deep diving-lessen
volgen op de staffportal! 



Tone of voice



Interpretatie

 Soms hebben boeken, films en series een andere titel in het buitenland. Dit

komt doordat woorden/zinnen/gezegdes een andere collectieve opvatting

kunnen hebben in een ander land.

 Dat ligt aan onder andere aan cultuur, collectieve interpetatie en de 

actualiteiten in het land. Aan jou de taak om de titel zo precies mogelijk te

vertalen. Lukt dit niet? Dan laat je dit via een opmerking achter voor de 

native speaker.



Interpretatie

Die hard? ‘Die’ en ‘hard’ zijn allebei woorden in de Duitse taal. 

Duitsers zullen deze titel daarom niet (direct) in het Engels gaan

lezen, maar in het Duits. Daarom is de originele Engelse titel

vervangen door een Duitse titel die hetzelfde gevoel weergeeft

om zo verwarring van betekenis te voorkomen.



Tone of voice

 Door de schrijfstijlanalyse te doen heb je een beter idee van hoe de tekst over zou
moeten komen. Maar hoe kom je erachter wat het ‘stemgeluid’ van het bedrijf is? 
Dat is makkelijk uit te vinden door: 

 Jezelf af te vragen hoe de schrijfstijl van de auteur overkomt. Aan wie schrijft de 
auteur, hoe komt zijn tekst op mij over en wat wilt hij/zij uitstralen?

 De website van de opdrachtgever te bezoeken. Bekijk de plaatjes en lees de 
teksten. Zo weet je hoe ze in het algemeen over willen komen. Je kan ook
vertaalde content van het bedrijf opzoeken zodat je de gewenste synoniemen kan
inzien (let op de schrijfstijl & context).

 Soms hebben wij al opdrachten vertaald voor de opdrachtgever. Vraag ons gerust
naar oude vertaalopdrachten, hierdoor kan je werk ook makkelijker worden.

 Aan jou de taak om in de schoenen te stappen van de auteur en zijn stemgeluid
mee te nemen tijdens het vertalen.



Veelzijdigheid



Veelzijdigheid

 Iedereen heeft zijn eigen manier van schrijven. Je hebt je eigen voorkeur voor bepaalde
woorden en gebruikt andere woorden juist weer minder. Dat is niet erg, maar juist heel eigen 
en menselijk. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw vertaalde tekst niet te
eenzijdig wordt en dat je let op je woordkeuze. 

 Wat wij vaak zien is dat mensen een tekst ‘’mooi’’ proberen te schrijven:

‘’Vanmiddag gaan wij naar het zwembad, tevens gaan wij ook naar de bioscoop in de avond. 
Daar hebben wij een bijeenkomst met de vrijwilligers van het zwembad. Tevens gaan wij later 

nog naar de stad.’’

 Een overdreven en simpel voorbeeld, maar nu begrijp je de strekking.

 Een specifieke schrijfstijl is goed, een specifieke tone of voice is goed, maar een eentonige
woordkeuze is niet goed.

 Let op: Titels, namen en banen (etc.) moeten eenzijdig blijven voor een professionele
uitstraling. Versterkwoorden etc. mogen veelzijdig zijn als ze ook daadwerkelijk iets
versterken in de doeltaal.



Veelzijdigheid

 Hoe zorg je ervoor dat je vertaling veelzijdig is?

 1. Lees je tekst nogmaals door. Wees geconcentreerd tijdens het nalezen zodat elk 
‘’foutje” je opvalt. Kijk ook naar de aard van de brontekst; is de brontekst
eenzijdig geschreven? Dan is het de bedoeling dat de vertaling ook eenzijdig is. 
Een voorbeeld van eenzijdig geschreven teksten zijn juridische teksten. Marketing 
teksten zijn een voorbeeld van veelzijdig geschreven teksten. Vraag jezelf ook af
of de tekst overeenkomt met de originele schrijfstijl en tone of voice.

 2. Markeer een zin als je er niet helemaal uitkomt. Zo kan de native speaker hier
nog naar kijken.

 3. Maak een lijstje met woorden die je veel gebruikt. Deze kan je later nog
herlezen en desnoods vervangen.

 4. Twijfel je over het aantal keer dat je een woord gebruikt hebt in een tekst? 
Gebruik dan deze Word functie (find, omcirkeld in het rood) waarmee je precies
kan zien hoevaak het gezochte woord in de tekst staat.



Schrijfritme & -

patronen



Schrijfritme & -patronen

 Iedereen schrijft anders. Dat is goed, maar het is wel belangrijk om bewust te

zijn van je eigen schrijfritme. Let eens op de manier waarop jij praat of 

waarop iemand anders praat: meestal eindigen ze een alinea of een zin op 

dezelfde toon. Dit doe jij tijdens het praten, maar ook tijdens het schrijven

van een tekst.



Schrijfritme & -patronen

 Hoe zorg je voor een veelzijdig, harmonieus schrijfpatroon?

 Aan de rechterkant zie je een visuele weergave van 
harmonieuze en disharmonieuze frequenties (ritmes, 
patronen). Je ziet het verschil in frequenties bij muziek: 
mooie muziek (harmonieuze klanken), alarmen en
grommende dieren (disharmonieuze klanken. Zie je de 
emotionele reacties op de verschillende ritmes? 

 Hetzelfde geldt voor je tekst; maak het veelzijdig, maar 
laat het mooi in elkaar overlopen. Ook al is de brontekst
niet prettig om te lezen, jij vertaalt de tekst op zo’n manier
dat hij wel prettig is om te lezen. Zo zetten wij een extra 
stap voor de klant.

Disharmonieus

Harmonieus



Vertalersregels



Vertalersregels

 Bepaalde woorden mogen/kunnen niet vertaald woorden, bijvoorbeeld:

 1. Bedrijfsnamen

 2. Eigen namen

 3. Wetenschappelijke en academische titels

 Twijfel je of iets vertaald moet worden of niet? Vraag het dan aan een van ons. De 
native speaker ziet de brontekst niet en haalt die foutjes er dus ook niet uit.

 Consistentie: hoe noem je een algemeen directeur in het Engels? CEO, director, of 
managing director, om er maar even drie te noemen. Vertaal dit soort titels
consistent. Kies een van de synoniemen uit en laat deze door de hele tekst terug
komen.



Vertalersregels

 Citaat: dit wordt een parafrasering als je hem vertaalt. Zet achter de 

vertaling van het citaat [het originele citaat tussen blokhaken]

 Taalleemte: dit zijn onmogelijk te vertalen woorden. Denk aan: uitwaaiien, 

gezellig, natafelen etc. Hoe vertaal je deze woorden? Kijk naar hoe je de 

boodschap passend binnen een goed lopende zin kan plaatsen. Kom je er niet

uit? Bericht ons!

 Woordgrappen: vertaal deze net als een normale tekst en markeer hem, 

zodat we bij oplevering kunnen aangeven dat dit gedeelte anders overkomt. 

Probeer niet de rijm of grap ook over te brengen. Dit zal namelijk ten koste 

gaan van de betekenis van de tekst. 



Wat verwachten

wij van jou?



Wat wij van jou vragen:
 Wij bieden jou de tools om een topvertaler te worden. De potentie die heb je, nu 

is het aan jou om jouw skills te professionaliseren. Dit doe je door jezelf te
blijven ontwikkelen. Lees deze presentatie vaak door! Het is te veel informatie
om in een keer op te nemen. Na het één keer lezen van dit handbook heb je niet
alle informatie perfect opgenomen. Leer het alsof het een toets is en dan zul je 
oog krijgen voor alles wat in deze presentatie behandeld is.

 Lees ook regelmatig de diving deep-lessen door op de staffportal. Deze zijn nog
veel belangrijker dan dit handboek. Op deze manier wordt het werk met elke les 
een stuk makkelijker!

 Doe zelf ook onderzoek en lees de bronnen in de Young Translators’ bibliotheek 
Vertalen is een vaardigheid waarbij je een ‘’Young Professional’’ kan worden. Je 
kan werken waar en wanneer je wilt en voor wie je wilt. Ontwikkel jezelf en
mooie dingen liggen in het verschiet!



Wat wij van jou vragen

 Flexibele inzetbaarheid.

 Korte responstijd

 Actieve bijdrage in het verbeteren van je eigen werk per opdracht.

 Dat je zelf onderzoek doet naar de manieren waarop je beter kan worden het 
vertalen. Wat dat betreft zijn wij jouw bibliotheek! Je kan ons alles vragen.

 Dat je ons feedback geeft in onze processen. Jij bent namelijk onderdeel van 
Young Translators.

 Foutloos gebruik van spelling, grammatica en interpunctie in de doeltaal.

 Een gevoel voor zinsopbouw.

 Een gevoel voor schrijfstijl, interpretatie en tone of voice.

 Kennis van de vertalersregels.

 Het actief verwerven van deze kennis en het stellen van vragen.



Bronnen die je 

kunnen helpen



Bronnen

Op onze website hebben wij een staffportal waar je alles kan vinden over 

nakijkopdrachten en het vertalen. Zo hebben we onder andere: lessen, 

handboeken, FAQ, updates, bedrijfsinformatie en bronnen die je kunnen helpen 

tijdens het vertalen!

Check de staffportal regelmatig voor belangrijke informatie en neem per elke 

paar vertalingen een les om op die manier beter in je vak te worden!



Contactgegevens

Kevin Boes

Salesmanager

06-58841875

Martijn Logtenberg

Personeelsmanager

06-42352120

Roel Hesselink

Kwaliteitsmanager

06-48274624



Onthoud

 Jij bent de expert, we willen dat jij je ontwikkelt! Wij doen daar alles voor 

en verwachten ook van jou dat jij in jezelf inversteert. Jij hebt vanaf nu 

toegang tot de staffportal met de Young Translators’ bibliotheek, diving deep-

lessen, updates en bedrijfsinformatie. 

 Geef ons vooral veel feedback en bericht ons regelmatig! We zijn tenslotte 

allemaal onderdeel van Young Translators.

Y O U N G     T R A N S L A T O R S 


