
weten te binden, waaronder TNT, 
Ernst & Young, KPMG Meijburg & Co. 
en Reader’s Digest.

Uitbreiding
Naast consolidatie in vertrouwde sec
toren zien we bij Metamorfose ook 
een tendens naar uitbreiding op 
nieuwe terreinen. Een recent voor
beeld daarvan is de aanwinst van 
enkele belangrijke namen in het 
hoger onderwijs, waaronder de 
Universiteit van Amsterdam, de 
Nederlandse Organisatie voor 
Internationale Samenwerking in  
het Hoger Onderwijs (Nuffic) en de 
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Consolidatie
Metamorfose Vertalingen heeft een 
gedegen reputatie verworven als ver
taalspecialist op een aantal  
duidelijk afgebakende terreinen, te 
weten financieel/fiscaal, juridisch, 
zakelijk/commercieel en medisch. 
Verder zijn wij actief in de luchtvaart
sector (onder meer als vaste vertaal
partner van Schiphol Group) en op tal 
van maatschappelijke gebieden 
(zoals bijvoorbeeld blijkt uit onze 
samenwerking met de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, de 
GGD en het RIVM). Dankzij onze 
betrouwbare service en deskundige 
vertaaldiensten hebben wij tal van 
gerenommeerde bedrijven aan ons 

Het lijken twee tegenstrijdige bewegingen, maar Metamorfose 
Vertalingen bewijst dat consolidatie en uitbreiding goed samen 
kunnen gaan. Metamorfose – aanbieder van vertaaldiensten in alle 
Europese talen en Chinees – is inmiddels een bekende naam in de 
Nederlandse vertaalbranche. Als ‘allround specialist’ hebben wij 
binnen verschillende bedrijfstakken een goede reputatie opgebouwd 
als betrouwbare en professionele vertaalpartner. Tegelijkertijd blijven 
wij onze actieradius uitbreiden. Wij worden immers uit steeds weer 
nieuwe hoeken benaderd door bedrijven – vaak grotere organisaties 
– die op zoek zijn naar een partner voor langdurige samenwerking.
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Metamorfose vaste vertaalpartner van Schiphol Nederland BV

Samenwerking tussen Schiphol en 
Metamorfose neemt hoge vlucht

“Metamorfose doet eigenlijk al het 
vertaalwerk voor Schiphol,” aldus 
Tessa. Zij is als Communications 
Advisor verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de Engelstalige uitin
gen van Schiphol, zowel naar interne 
partijen als naar externe klanten, 
officiële instanties, consumenten en 
de pers. “Steeds meer mensen bij 
steeds meer afdelingen weten 
Metamorfose inmiddels te vinden.” 
Dat laatste is een belangrijk voordeel 
van langdurige samenwerking. Een 
luchthavenorganisatie als Schiphol  
is vanwege haar omvang en veel
zijdigheid niet direct te doorgronden. 
In de loop van de maanden hebben 
Schiphol en Metamorfose elkaar  
echter goed leren kennen. 

Professionele uitstraling
Samenwerking met een enkel ver
taalbureau bevordert eenduidigheid 
van stijl en terminologie. 
Metamorfose biedt een team van 

vaste vertalers voor Schiphol die er 
gezamenlijk, onder leiding van de 
centrale coördinator en revisor, voor 
instaan dat de huisregels van 
Schiphol over communicatie en  
taalgebruik worden nageleefd. Een 
belangrijk hulpmiddel daarbij is het 
centrale online terminologiebestand 
dat Metamorfose voor Schiphol heeft 
aangelegd. Dat bestand omvat inmid
dels vele honderden luchtvaartgere
lateerde termen en begrippen en kan 
door alle betrokkenen – de vertalers, 
projectmanagers en medewerkers 
van Schiphol – worden geraadpleegd 
en aangevuld. “Ook in die zin draagt 
Metamorfose bij aan de professiona
liteit van onze uitingen en uitstra
ling,” aldus Tessa Wernink.

AirportCity
Schiphol is gezien de aard van de 
luchtvaartsector een zeer internatio
naal georiënteerd bedrijf. Schiphol 
heeft samenwerkingsverbanden met 

Tessa Wernink, Communications 
Advisor bij Schiphol Group

tal van andere luchthavens wereld
wijd, waaronder JFK in New York, 
Brisbane en Stockholm. Die samen
werking bestaat onder meer uit de 
implementatie van het AirportCity
concept, dat door Schiphol is ontwik
keld. “Luchthavens zijn al lang geen 
veredelde bushaltes meer waar je in 
of uit het vliegtuig stapt,” verklaart 
Tessa. Een vliegveld als Schiphol is 
een knooppunt van verkeersstromen, 
een plek waar iedere dag tienduizen
den mensen komen om te reizen of te 
werken. “Of om te winkelen, zoals bij 
ons in Schiphol Plaza. Het is, in zekere 
zin, een echte stad, met bedrijven, 
wegen, hotels, winkels en allerlei 
voorzieningen. Je kunt hier zelfs 
Oude Meesters bewonderen, in de 

Anderhalf jaar geleden besloot Schiphol Group al haar vertaal
werk, dat voorheen door verschillende externe vertaal bureaus 
werd verricht, uit te besteden bij een enkele partner. In de aan
bestedingsprocedure die daarvoor werd uitgeschreven, kwam 
Metamorfose Vertalingen uit de bus als het bureau dat Schiphol  
de beste prijs/kwaliteitsverhouding kon bieden. Tessa Wernink, 
Communications Advisor bij Schiphol Group, maakt de balans op.



Elizabeth Manton, geboren in 
Syracuse (VS), is waarschijnlijk de 
enige vertaler in Nederland of 
daarbuiten die is afgestudeerd in 
VroegSienese Schilderkunst aan  
het Courtauld Institute in Londen.  

Elizabeth woont sinds enkele jaren in 
Nederland en is sinds 1 mei 2007 in 
dienst bij Metamorfose Vertalingen. 

Elizabeth is een virtuoos vertaalster 
en wordt geprezen vanwege haar 
vermogen om vertalingen te laten 
klinken als oorspronkelijke teksten. 
Zij heeft verschillende vaste klanten 
in haar portefeuille, maar wil zich 
in de toekomst onder meer gaan  
toeleggen op juridische teksten.

Elizabeth schrijft ook korte verhalen 
in haar moedertaal, en dat verklaart 
de grote accuratesse en creativiteit 
waarmee zij de teksten van onze 
opdrachtgevers vertaalt. Zij houdt 
zich ook op academisch niveau 
bezig met het vertaalvak, en  
verricht onderzoek aan de VU naar 
een systeem om de kwaliteit van 
vertalingen te beoordelen.

De medewerker in beeld Vereniging van Samenwerkende 
Nederlandse Universiteiten (VSNU). 
Ook in de toerismesector worden 
steeds meer organisaties zich bewust 
van de excellente diensten van 
Metamorfose. Voorbeelden zijn RP 
Holidays (exploitant van vakantie
parken in onder meer Nederland en 
België) en uitgeverij Mercurius Media. 

Investering in langdurige relaties 
Wij streven naar partnerschap voor de 
lange termijn, vanwege de immense 
voordelen die dat oplevert voor de 
klant en voor onszelf. Zo leren wij de 
organisatie van de klant en de wijze 
waarop zij zichzelf aan de buiten
wereld presenteert, goed kennen – 
inclusief de stijl en terminologie  
die daarbij wordt gehanteerd – en 
kunnen wij de klant op basis van  
permanent taalkundig advies helpen 
haar communicatie verder te profes
sionaliseren.
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dependance van het Rijksmuseum. 
Schiphol geldt internationaal als 
schoolvoorbeeld van de AirportCity, 
omdat we al die functies hier zo  
efficiënt hebben geïntegreerd. Het 
concept dat we daarvoor hebben  
ontwikkeld, passen we nu ook toe op 
andere luchthavens in het buiten
land.” 

Security en logistiek
Ook veiligheid is een onderwerp 
waarover veel wordt gecommuni
ceerd. Dit is de afgelopen jaren een 
belangrijk thema geworden. Er  
worden tal van afspraken gemaakt, 
veelal in internationaal verband, om 
de veiligheid verder te verbeteren. 
Het is aan Schiphol om de technische 
en logistieke voorzieningen te treffen 
die nodig zijn om die maatregelen in 

de praktijk te brengen en door te 
geven aan haar nietNederlands
talige klanten. “Een groot deel van 
het vertaalwerk dat Metamorfose 
voor Schiphol verricht, houdt  
verband met security en logistiek,” 
aldus Tessa. “We zijn voortdurend 
bezig met het herinrichten van  
processen, niet alleen om nieuwe 
faciliteiten voor bijvoorbeeld 
Passport Control in te voeren, maar 
ook om de toenemende passagiers
stromen letterlijk in goede banen  
te kunnen leiden.”

Uitstekende samenwerking
Al die internationale activiteiten  
zorgen voor een aanhoudende 
stroom documenten die vertaald 
moeten worden. De diversiteit van 
de stukken is erg groot, van korte 

berichtjes voor consumenten op  
de website tot en met de Engelse ver
taling van het complete jaarverslag 
en de jaarrekening. Ook het jaar
verslag verantwoord ondernemen 
van Schiphol is door Metamorfose 
vertaald. Metamorfose heeft voor 
ieder type tekst haar specialisten.  
“De samenwerking met Metamorfose 
verloopt uitstekend,” verklaart Tessa 
desgevraagd. “De bereikbaarheid is 
bijvoorbeeld een heel groot voordeel. 
Metamorfose staat altijd klaar en  
reageert snel.” Ook over de kwaliteit 
van het vertaalwerk is men tevreden. 
“De vertalingen zijn prima en ze wor
den zelfs beter naarmate de relatie 
groeit.” Dat laatste beschouwen 
zowel Schiphol als Metamorfose als 
het grootste voordeel van de samen
werking.
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Internet biedt vertalers uitstekende 
mogelijkheden om zich in te lezen 
rond het onderwerp van de te verta
len tekst. Er is immers vrijwel geen 
thema te bedenken waarover op 
internet geen onuitputtelijke stroom 
van informatie te vinden is. 
Naslagwerken of relevante publica
ties zijn vaak met enkele klikken van 
de muis binnen handbereik.

Vertalers gebruiken internet ook 
veelvuldig ter verificatie van speci
fieke termen. Tot in de jaren negen
tig moesten klanten vaak worden 
gebeld om te achterhalen hoe zij hun 
vaktermen het liefst vertaald wilden 
zien, maar tegenwoordig hebben zij 
vrijwel allemaal een eigen website 
waarop de vertaler de relevante ter
minologie kan terugvinden. Ook een 
zoekopdracht in Google leidt in veel 
gevallen tot bruikbare resultaten. De 
hits blijven daarbij niet beperkt tot 
de site van de klant, maar bestrijken 
de hele sector.  

Er kleven wel risico’s aan deze 
researchmethode. Er is op internet 
weliswaar veel te vinden, maar vaak 
is volstrekt onduidelijk hoe betrouw
baar die informatie is. Iets wat vaak 
op internet voorkomt, is ook niet 
noodzakelijkerwijs correct. Wie een 
woord intypt om de spelling te veri
fiëren, moet er rekening mee houden 
dat Google voor bijvoorbeeld de 
(onjuiste) spelling ‘recieve’ meer dan 
17 miljoen hits opgeeft!

Juist daarom neemt de professionele 
vertaler terminologie van internet 
nooit klakkeloos over, maar toetst  
hij deze aan zijn eigen kennis van 
het jargon en aan officiële woorden
boeken en terminologiebestanden 
van betrouwbare instanties. Ook  
die worden inmiddels online aan
geboden – temidden van ontelbare, 
ongeautoriseerde andere ...

Vertalen en internet
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Catharijnesingel 85
3511 GP  Utrecht
T 030 271 92 00
F 030 271 99 10
E info@metamorfosevertalingen.nl
I www.metamorfosevertalingen.nl

COLOFON

Tekst en samenstelling
Metamorfose Vertalingen

Ontwerp en opmaak
www.enof.nl

Drukwerk
PlantijnCasparie, IJsselstein

Metamorfose Vertalingen is een  
allround vertaalbureau met specia-
lisaties in meerdere vakgebieden, 
waaronder juridisch, financieel, 
technisch en medisch.

Zoals in veel andere sectoren heeft de internet
revolutie ook in de vertaalbranche geleid tot een 
bijna complete digitalisering van het werkproces. 
Vertalen op professioneel niveau zonder gebruik  
te maken van internet is vrijwel ondenkbaar  
geworden.


