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Eenbloeiende taalsector is onmisbaar
voor innovatie en economische groei
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MaaikeVerrips is directeur vande
Taalstudio enorganiseert sinds 2012
het jaarlijkseDrongo talenfestival.

A
fgelopen vrijdagbesloot
het kabinet geldweg te
halenbij ondermeer
talenstudies tengunste
vanbèta- en techniek-
studies.Dehoogte vande

overheidsbijdragewordtmeerdanooit
bepaalddoorhet ‘maatschappelijknut’
van eenopleiding endebehoeftes opde
arbeidsmarkt.

Hoediscutabel ikdat uitgangspunt
ook vind, nog zorgwekkender is het feit
dat het nog steedsniet tot onze regering
is doorgedrongenhoegroot het belang
vaneenhoogwaardige taalsector is voor
onze economie. Terwijl die aantoonbaar
steeds groterwordt.

Eind jaren tachtig lanceerdedeover-
heid een campagnediemeisjesmoest
overhalenomvoor exacte vakken te
kiezen. Immers: ‘Een slimmemeid is
ophaar toekomst voorbereid.’ Daarmee
werdde toongezet:wie kiest voor een
taal is straks kansloos opde arbeids-
markt.De campagne stamtuit 1989,
maarhet beelddat er uit spreekt is in al
die jarenniet bijgesteld.

De cijfers laten echter eenheel ander
beeld zien.Het groeitempo vande taal-
sector inEuropa ligt volgensprognoses
bovende10%per jaar, crisis of geen cri-
sis.Dit blijkt uit deStudyon the sizeof
the language industry in theEU vanhet
EngelseLanguageTechnologyCentre in
opdracht vanhetDirectoraatGeneraal
Vertaling vandeEuropeseCommissie.
Nederlanddoethier bepaaldniet voor
onder, blijkt uit het verkennende rapport
Overde economischebetekenis van taal
overhetNederlandse taalgebied.

Inopdracht vandeTaalunie leidde ik
dit onderzoek, dat in september 2018
werdgepubliceerd.Nederland telt ruim
tweehonderd verschillende taalberoe-
pen, variërend van journalist en schrijver
tot tolk, en van logopedist tot taaltech-
noloog. Endan rekendenweanderebe-
roepenwaarbij taal eengrote rol speelt,
denkaanmarketeers, advocatenof poli-
tici, niet eensmee.

BIG BUSINESS
Voorhet onderzoek sprak ikmet tiental-
len toonaangevendeprofessionals uit de
sector, vanhoogleraren tot directeuren
van communicatiebureaus. In al hun
verscheidenheid zijn zehet over éénding
met elkaar eens: de taalsector biedt een
gevarieerd enaantrekkelijk beroeps-
perspectief,met zinvol en inhoudelijk
interessantwerk, bijvoorbeeldophet
snijvlak van taal en technologie.

Denkaanalle ontwikkelingenophet
gebied van spraaktechnologie,machi-
nevertalen, chatbots enkunstmatige

intelligentie.Het is allemaalwerkdatnu
en straks onmisbaar is in een internatio-
naal georiënteerde economie als deNe-
derlandse enwaarvoor eenuitstekende
taalbeheersing cruciaal is.

Onderschat ookdekracht van verta-
lingenniet.Handel over de grens lukt
bedrijven alleenwanneer ze ookhun
communicatiemetde lokale klant goed
voor elkaarhebben.Dat betekentniet
alleendat er een correcte vertalingmoet
zijn vande specificaties vanhunproduct,
maar ookdat demarketingcommunica-
tiemoetwordenaangepast aande lokale
markt, taal en cultuur.Uit onderzoek van
hetGermanResearchCenter forArtifici-
al Intelligenceblijkt dat dekansdat con-
sumenteneenproduct kopen via een site
inhuneigen taal zes keer zo groot is. Ver-
talers, tolken, taaltrainers enmeertalige
software spelendaarbij eengrote rol.

Pepsi ondervonddat aanden lijve toen
het de sloganPepsi ‘BringsYouBack to
Life’ liet vertalen inhetChinees.Het re-
sultaatwas ‘Pepsi brengt je voorouders
teruguit het graf’. Dit voorbeeldnoemt
Frieda Steurs inhaar boekTaal is busi-
ness, waarin zehonderden voorbeelden
geeft vande economische impact van
taal. Steurs is hoogleraar endirecteur

vanhet Instituut voordeNederlandse
Taal inLeiden.

VolgenshetAmerikaanse zakelijke
adviescomitéCommittee forEconomic
Development ofTheConferenceBoard
(CED) lijdenAmerikaansebedrijven jaar-
lijksmeerdan$2mrd schadedoor fou-
ten in vertalingenenculturelemissers.
Steurs concludeert inmijnogendanook
terecht: taal is business. Bigbusiness.

TAALOFFENSIEF
Tijdensmijnonderzoek voordeTaalunie
heb ik gemerkt dat er inde taalsector
grotebehoefte bestaat aaneenoverheid
die systematisch enconsistent uitdraagt
waaromtaal belangrijk is voorburgers,
samenleving eneconomie.

Daaromwil ikminister Ingrid van
Engelshoven vanOnderwijs, Cultuur en
Wetenschapoproepenomsamenmet
haar collegaEricWiebes vanEconomi-
scheZakenenKlimaat en vertegenwoor-
digers uit de taalsectornueens goed in
kaart te brengenhoegroot de invloed
van taal oponze economie en innovatie
daadwerkelijk is.

Het is hoog tijd voor eengezamenlijk
taaloffensief.Want ookeen slimmeover-
heid is ophaar toekomst voorbereid.

Pepsi liet ‘Brings you
back to life’ vertalen
naar het Chinees:
‘Brengt je voorouders
terug uit het graf’
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