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Feedbackprocedure

Het kan zijn dat de vertaalde, gereviseerde of gereviewde tekst die wij geleverd hebben
niet aan uw verwachtingen voldoet. Dit kan verband houden met objectieve fouten
(spelling, grammatica, interpunctie, interpretatie, consistentie, enz.) of subjectieve
beoordelingen (tone of voice, onvolledige briefing, enz.).

Als het geleverde product niet aan uw verwachtingen voldoet, dan passen we de
vertaalde, gereviseerde of gereviewde tekst graag aan op basis van uw feedback. Hier
zijn geen aanvullende kosten aan verbonden. Het is dus raadzaam dat u niet zelf de
geleverde vertaalde of geredigeerde tekst geheel herziet, maar dat u ons een aantal
concrete voorbeelden geeft van wat er aangepast dient te worden. We zullen onze
vertaler/editor vragen op basis van uw feedback de volledige tekst aan te passen. Het
kan ook zijn dat we een ‘derde’ vertaler/editor, die niet bij het project betrokken was,
vragen om de tekst aan te passen, bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de
gehanteerde tone of voice.

U kunt uw feedback kenbaar maken aan Aline van Dijken via het e-mailadres
info@metamorfosevertalingen.nl. Geef daarbij duidelijk aan wat de aard van het
probleem is en welke actie u van ons verwacht.

Na indiening van uw feedback ontvangt u binnen een werkdag een bevestiging van
ontvangst en het tijdsbestek waarbinnen de feedback zal zijn verwerkt.

Klachtenprocedure

Vindt u dat er sprake is van een wanprestatie die niet (meer) via de feedbackprocedure
kan worden afgehandeld? Dan kunt u via uw accountmanager Aline van Dijken
(info@metamorfosevertalingen.nl) een formele klacht uiten. Direct na ontvangst van
uw klacht zetten wij de officiële klachtenprocedure in werking zoals die in samenspraak
met de Universiteit Twente is vastgelegd.

Wat doen wij met uw klacht?
Uw klacht wordt in behandeling genomen door uw contactpersoon binnen Acolad
Netherlands. De klacht zal worden voorgelegd aan het vertaalkoppel (d.w.z. de vertaler en
revisor) dat de betreffende opdracht heeft uitgevoerd. Dit vertaalkoppel zal de klacht
bestuderen en de ernst ervan beoordelen. Iedere klacht leidt per definitie tot een oplossing
van onze zijde, in zo kort mogelijke tijd. Die oplossing wordt bepaald aan de hand van de
volgende stappen in onze klachtenprocedure:

1. U krijgt direct na het indienen van uw klacht per telefoon of e-mail de verzekering dat
uw klacht in behandeling wordt genomen en serieus wordt beoordeeld.

2.  We bepalen met u de meest effectieve en praktische oplossing. Soms heeft u zelf al
wijzigingen aangebracht in de vertaalde, gereviseerde of gereviewde tekst en vraagt u
alleen om een reactie en een verklaring van het probleem. In dat geval is het zaak te
beoordelen of de wijzigingen te rechtvaardigen zijn.

  • Zo ja, dan proberen we de oorzaak van het probleem te achterhalen.
  • Zo nee, dan leggen we dat aan u uit (met voorbeelden).

 Vraagt u om herziening van de vertaalde, gereviseerde of gereviewde tekst, dan leggen
we de tekst voor aan de oorspronkelijke vertaler en aan een tweede vertaler, met het
verzoek aan hen om samen een verbeterde eindversie vast te stellen. Indien nodig en



wenselijk zullen we ook een derde vertaler bij de herziening van het doeldocument
betrekken.

3.  We leggen u vervolgens de aangepaste versie van de vertaling voor, met een toelichting
op de oorzaak van het probleem. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn geweest van
gebrekkige communicatie over de opdracht of de inzet van de verkeerde vertaler. Verder
formuleren we een voorstel voor maatregelen die moeten voorkomen dat het probleem
zich opnieuw voordoet (bijvoorbeeld het uitsluiten van een vertaler voor toekomstige
vertaalopdrachten van de Erasmus Universiteit Rotterdam).

4. We zorgen ervoor dat wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke vertaling direct in
het vertaalgeheugen en de terminologielijst van de Erasmus Universiteit Rotterdam
worden verwerkt.

5.  Na analyse van de klacht formuleren we een oplossing voor de lange termijn. Mogelijk
was bij nader inzien niet de juiste vertaler geselecteerd voor deze opdracht, beschikte
hij of zij niet over het juiste referentiemateriaal of is de revisiefase in de knel gekomen.
Dit zijn stuk voor stuk belangrijke problemen die maatregelen vereisen om herhaling te
voorkomen.

6.  Na afhandeling van de klacht evalueren wij met u hoe u vindt dat de klacht is opgelost.
De klacht en klachtafhandeling worden gerapporteerd aan de contractmanager van de
Erasmus Universiteit Rotterdam en tijdens het periodiek overleg besproken.


