Persbericht

Taalprofessionals beraden zich over
imagoprobleem

Gent, 22 februari 2013 - Op dinsdag 12 maart organiseert De Taalsector in
Gent een ronde tafel over het imago van de taalsector en de status van de
taalprofessionals. Een dergelijke bijeenkomst van het kwaliteitssegment
van de sector is een primeur in een traditioneel versnipperde sector.

De sector zal zich o.a. buigen over de vragen
•

hoe het komt dat het imago van de taalsector en de status van de
taalprofessional niet optimaal zijn;

•

welke marktsignalen de taalsector vandaag naar zijn (potentiële)
klanten stuurt;

•

hoe de taalsector verder kwaliteitsvol kan professionaliseren;

•

hoe de diverse segmenten van de taalsector elkaar kunnen
versterken.

De kwaliteitsspelers die zich in Gent over de situatie zullen beraden, komen uit
de diverse segmenten van de taalsector: vertalers, tolken, taalopleiders,
docenten, redacteurs, copywriters, taaltechnologen, enz. Ook de opleidingen
zullen vertegenwoordigd zijn.

Waarom een Ronde Tafel over de status van de taalprofessional vandaag?

De taalsector is traditioneel een zeer open en laagdrempelige branche. Dat klinkt
positief, maar het is een probleem geworden voor een steeds groter deel van de
sector - en voor het kwaliteitssegment van de sector in het bijzonder.

Hoezo? Om een taalbedrijf op te starten is er weinig of niets nodig: geen diploma,
geen erkenning, certificaat of kwaliteitslabel, geen ervaring, geen referenties of
lidmaatschap van een beroepsfederatie. Iedereen mag proberen. Het gevolg is
een va-et-vient van mensen die proberen maar niet slagen. Allemaal
goedbedoeld, maar ze zadelen veel klanten op met slechte ervaringen én
schaden het imago van de sector.
Onderzoek laat zien dat het vooral de kwaliteitsspelers zijn die schade hebben
van het weinig professionele sectorimago. Schade in de portemonnee maar ook
schade in de zin dat het lastig is om topprofessionals aan te trekken en in de
taalsector te houden.

Praktische informatie
Wanneer?
Dinsdag 12 maart van 14 tot 17u, koffie vanaf 13 uur, receptie om 17 uur

Waar?
Molenaarsstraat 111 / 46, centrum Gent (voormalige Floridafabriek)
Over De Taalsector
De Taalsector is het sectorblad van de taalsector. Met De Taalsector blijven de
taalprofessionals op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen in de
taalsector.
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