
De Italiaanse nationale luchtvaart-
maatschappij Alitalia heeft 
Metamorfose Vertalingen in een 
internationale aanbestedingsproce-
dure geselecteerd als vaste partner 
voor vertaalwerk naar het Engels. 
“We zijn blij met iedere nieuwe klant, 
maar Alitalia is voor ons natuurlijk 
een geweldige aanwinst,” aldus
projectmanager Fester Leenstra. 
De samenwerking behelst in eerste 
instantie vertaalwerk vanuit het 
Italiaans naar het Engels. “Dat Alitalia 
desondanks voor een bureau in 
Nederland heeft gekozen, is bijzon-
der,” vervolgt Leenstra. “Het bevestigt 
wat we eigenlijk al wisten, namelijk 
dat onze heldere communicatie, reële 
tarieven en professionele vertalingen 
borg staan voor een dienstverlening 
die aan de hoogste zakelijke eisen 
voldoet. De samenwerking met 

Alitalia biedt ons bovendien de gele-
genheid onze expertise op het speci-
fieke terrein van de commerciële 
luchtvaart verder aan te scherpen.”

Ook op het medische vlak heeft 
Metamorfose Vertalingen zijn sporen 
inmiddels verdiend. Meerdere voor-
aanstaande farmaceutische bedrijven 
hebben ons ontdekt als betrouwbare, 
flexibele en deskundige partner. 
De farmaceutische sector is voor 
vertalers een heel eigen universum, 
bestaande uit tal van subdisciplines 
met elk hun eigen terminologie. Zo 
zijn cardiologie en fysiotherapie heel 
verschillende werelden, al hebben ze 
duidelijk raakvlakken in bijvoorbeeld 
de sportfysiologie. Onze medisch 
vertalers zijn van alle markten thuis, 
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“We blijven een allround specialist in hart en nieren”

Metamorfose in steeds 
meer sectoren actief

Veel gerenommeerde bedrijven en instellingen (waaronder TNT, 
Alitalia en GWK Travelex) hebben Metamorfose Vertalingen 
inmiddels in de arm genomen als vaste partner voor hun vertaal-
projecten. Ze zijn zeer te spreken over onze flexibele tariefstelling, 
de snelheid en helderheid van onze offertes, de stipte levering – en 
natuurlijk ook over de kwaliteit van de vertalingen.  Daar draait het 
uiteindelijk allemaal om. 
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Den Haag,  21 april 2006 - Metamor-
fose Vertalingen is vaste vertaal-
partner van TNT, een wereldom-
spannende onderneming die zoals 
veel andere internationale organisa-
ties over een eigen vertaalafdeling 
beschikt: TNT Translations. We voer-
den een gesprek met het manage-
ment van deze vertaaldienst. Een 
rode draad daarin was het thema 
‘oranje’. 

TNT Translations
Een grootschalige rebranding van 
TNT nadert zijn voltooiing. Het meest 
in het oog springende aspect daar-
van is de overstap op een nieuwe 
bedrijfskleur: oranje. Maar voor een 
mondiaal bedrijf als TNT is behalve 
visuele communicatie ook schrifte-
lijke communicatie van groot belang. 
De directie heeft daarom ondanks tal 
van ingrijpende reorganisaties altijd 
vastgehouden aan een eigen interne 
vertaaldienst. “Dit heeft vooral te 
maken met eisen ten aanzien van 
vertrouwelijkheid, tone of voice, ter-
minologie en kwaliteit,” aldus Uschi 
Lubowski, Manager van TNT Trans-

lations. “Die eisen stellen wij op onze 
beurt ook aan de externe vertalers 
met wie we samenwerken.” 
Metamorfose Vertalingen verzorgt 
voor TNT Translations vertalingen in 
het Nederlands en het Engels. 

TNT Translations biedt hoogwaar-
dige vertaaldiensten voor alle drie de 
TNT-divisies (Post, Express en 
Logistics) wereldwijd, in alle rele-
vante talen, waaronder het Chinees. 
Sommige documenten, zoals de brief 
bij het motivatieonderzoek onder 
werk nemers, worden zelfs in 30 of 
meer talen vertaald. In zekere zin is 
de vertaaldienst van TNT daarom 
een van de instrumenten waarmee 
het concern zijn interne samenhang 
bewaakt. 

Oranje van binnen en van buiten
Ook de bedrijfskleur is voor TNT een 
belangrijk bindend element. Oranje 
(de oorspronkelijke TNT-kleur) is 
inmiddels verheven tot corporate 
colour voor TPG Post (binnenkort 
TNT Post), onder het motto “Orange 
on the Inside”. “Het gaat dus niet 

alleen om de kleur van de brieven-
bussen en bestelbussen, maar ook 
om het familiegevoel,” aldus Geert 
van der Meer, Financial Manager van 
TNT Translations. “En het werkt, 
ondanks de enorme onderlinge 
verschillen tussen bijvoorbeeld 
Zwitserland, Brazilië en China.”

Zoals gezegd stelt TNT Translations 
als ‘bewaker’ van de eenheid binnen 
deze wereldwijde organisatie hoge 
eisen aan zichzelf en haar vertaal-
partners. Metamorfose Vertalingen 
voldoet ruimschoots aan die eisen. 
“Ze kennen onze wensen, onze orga-
nisatie en onze taal,” aldus Lubowski. 
“Metamorfose is zelf ook een beetje 
oranje van binnen. Daarnaast bieden 
ze continuïteit en flexibiliteit, facto-
ren die voor ons van groot belang 
zijn.” TNT Translations investeert 
nadrukkelijk in continuïteit. “Een 
langdurige relatie komt de kwaliteit 
altijd ten goede. Goede communica-
tie en afspraken in de hele vertaal-
keten, van de auteur tot de drukker – 
dat is eigenlijk het mooiste wat je 
kunt hebben.” 

‘Orange on the Inside’ 
nieuwe bedrijfs identiteit van TNT
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een beetje oranje van binnen”



Vertrouwd en vertrouwelijk
“Een ander belangrijk punt voor ons 
is de vertrouwelijkheid en recht-
streekse toegang tot de vertalers,” 
vervolgt Lubowski. “Ik wil weten wie 
onze teksten vertaalt. We moeten 
voorkomen dat onze documenten 
eerst door heel Europa worden 
gemaild voordat er iemand gevon-
den is die ze kan vertalen. Bij 
Metamorfose ben ik niet slechts een 
opdrachtnummer. Ik durf een beroep 
op ze te doen omdat ik weet dat ze 
alles op alles zullen zetten om me te 
helpen. Als ik Metamorfose bel, krijg 
ik een vertrouwd persoon aan de lijn; 
iemand die weet waar ik het over 
heb. Of anders word ik binnen 
vijf minuten door de juiste persoon 
teruggebeld. Dat is een groot voor-
deel van een langdurige relatie. 
Dat oranje sijpelt door.” Van der Meer 
voegt daaraan toe: “Het is voor ons 
prettig om te zien dat onze leveran-

cier – in dit geval Metamorfose 
Vertalingen – de ontwikkeling van 
ons bedrijf goed volgt. Ze beschou-
wen een vertaling niet als een los-
staand iets, maar als onderdeel van 
een breed en continu proces van 
bedrijfscommunicatie. Vrijwel alle 
vertalingen die we zelf verrichten of 
uitbesteden sluiten aan op eerdere 
documenten, soms van meerdere 
jaren geleden. Het is enorm belang-
rijk dat de vertalers zich terdege van 
die continuïteit bewust zijn. 
Metamorfose is in zekere zin een ver-
lengstuk van ons bedrijf geworden.”  

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap
TNT slaagt erin haar interne samen-
hang ook te waarborgen door maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen serieus te nemen, onder meer 
via samenwerking met het Wereld-
voedselprogramma van de Verenigde 

Sinds januari 2006 is 
Lia Stigter werkzaam als 
projectmanager bij 
Metamorfose Vertalingen. 

Lia zorgt ervoor dat de teksten van de 
klant bij de juiste vertaler terecht-
komen, dat bij grootschalige 
opdrachten snel een hoogwaardig 
vertaalteam wordt samengesteld en 
dat de vertalingen op tijd beschik-
baar zijn om intern te worden
gereviseerd.

“Als projectmanager bij Metamor-
fose Vertalingen voer ik allerlei 
verschillende, maar samenhangende 
taken uit. Allereerst bekijk ik iedere 
vertaalaanvraag zorgvuldig. We heb-
ben meerdere specialismen: om een 

uitstekende kwaliteit te kunnen 
waarborgen moet iedere vertaling 
dus bij de juiste specialist worden 
ondergebracht. Tijdens het vertaal-
proces houd ik contact met de 
ver talers. Zo kunnen eventuele knel-
punten bij het vertalen snel worden 
ontdekt, eventueel met de klant wor-
den besproken en worden verholpen.

Ik beschouw het als een uitdaging 
om het hele vertaalproces telkens 
weer piekfijn te verzorgen en onze 
klanten steeds stipt op tijd van een 
prima tekst te voorzien!”

en onderscheiden zich door een 
grote mate van accuratesse en een 
sterke affiniteit met de sector.

Een ander voorbeeld van onze 
diversificatie is de speciale dienst die 
we sinds kort bieden voor vertaal-
werk naar en vanuit de Oost-
Europese talen. Het Engels neemt 
nog altijd het leeuwendeel van onze 
opdrachten voor zijn rekening, maar 
aanvragen voor vertalingen naar 
bijvoorbeeld het Pools, Tsjechisch en 
Russisch vertonen een duidelijk 
stijgende lijn. Een en ander heeft te 
maken met de intensivering van de 
economische banden in het kader 
van de Europese samenwerking, die 
zich uit in toenemende bedrijvigheid 
en groei in dit deel van Europa.

Zo voegen wij gaandeweg nieuwe 
specialismen toe aan ons aanbod. 
Dit leidt tot een brede portefeuille 
die door een rijk geschakeerd team 
van interne en externe vertalers 
wordt gedekt, zodat we de veelzij-
dige Nederlandse en Europese markt 
effectief kunnen bedienen. We 
blijven immers een allround specia-
list in hart en nieren. 

Vervolg van pagina 1

Naties. “Het uitgangspunt van dit 
partnerschap is: je geeft méér dan 
geld, namelijk: logistiek, vervoer, 
chauffeursopleidingen etc. Honger 
is immers deels een logistiek pro-
bleem,” verklaart Van der Meer. 
“Dit geldt ook voor acute nood-
situaties. Zo heeft TNT intensief 
bijgedragen aan de hulpverlening na 
de tsunami in Zuidoost-Azië.” 
Metamorfose vertaalt regelmatig 
nieuwsbrieven van TNT over nood-
hulpacties en vrijwilligersprojecten 
in Afrika. 

Metamorfose in steeds 
meer sectoren actief

De medewerker in beeld
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Er zijn grote verschillen tussen Brits en Amerikaans 
Engels. Het onderscheid tussen beide varianten 
uit zich niet alleen in de uitspraak, maar ook op 
papier en is in dat opzicht voor vertalers van 
groot belang. 

Neem de schrijfwijze van data. De 
verschillende conventies kunnen op 
dit punt tot veel verwarring leiden. 
Zo zal een Brit 10/4/2006 inter-
preteren als 10 april 2006. Maar voor 
een Amerikaan staat hier: 4 oktober 
2006. Om misverstanden te voor-
komen geeft Metamorfose er de 
voorkeur aan de datum volledig uit 
te schrijven, maar ook dan blijven er 
verschillen: Britten schrijven 
10 April 2006, maar Amerikanen 
April 10th, 2006. 

Er zijn ook veel spellingverschillen. 
Zo gebruiken Britten vaak -ise in 
woorden waar in het Amerikaans 
-ize wordt gespeld. Bekende voor-
beelden zijn realise versus realize, en 
organise versus organize. Maar ook 
op andere punten wijkt de spelling 
af: labour (Brits) versus labor, defence 
(Brits) versus defense en travelling 
(Brits) versus traveling.  

Naast het onderscheid in spelling 
en vormconventies zijn er ook 
idiomatische verschillen. Wie in 

Brits en Amerikaans Engels: 
let’s talk turkey 
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Metamorfose Vertalingen is een 
allround vertaalbureau met specia-
lisaties in meerdere vakgebieden, 
waaronder juridisch, financieel, 
technisch en medisch.Groot-Brit tannië spreekt over een 

holiday heeft het in Amerikaanse 
termen over een vacation. Een Brit 
vraagt om een rise in salary, een 
Amerikaan heeft het over een raise. 
Wie in Groot-Brittannië werkt als 
estate agent, wordt in Amerika een 
realtor genoemd. En wie in Amerika 
wil solliciteren dient niet zijn CV in, 
maar zijn resumé. De kalkoen in 
talking turkey (duidelijke taal 
spreken) verwijst overigens naar 
Thanksgiving; het is dan ook een 
zeer Amerikaanse uitdrukking. 

Metamorfose Vertalingen heeft 
zowel Britse als Amerikaanse native 
speakers in haar vertaalteam en kan 
dus in beide varianten voorzien. 
Brits Engels is onze standaard, maar 
we leveren authentieke Ameri-
kaan se vertalingen voor klanten die 
zich willen presenteren in een inter-
nationale omgeving waarin het 
Amerikaans de boventoon voert.
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