
volgens de DITA-standaard. Een methode waarbij inhoud en
informatie (content) snel en gemakkelijk hergebruikt kunnen
worden. Ook kunnen we onze software koppelen aan het
content management systeem van onze opdrachtgevers. Een
ander voorbeeld is ons ‘prijslijstenconcept’. Hierbij houden
wij alle recente prijswijzigingen van het merk van onze klant
in de gaten en leveren we met een vaste regelmaat nieuwe
prijslijsten met recente tarieven. Precies in de benodigde
hoeveelheden.”

Dus het knullige A4tje met wat doorhalingen behoort tot het
verleden? “nou en of,” glundert hij. “En ook het stempeltje
met bedrijfsnaam mag in de prullenbak! Wij maken bijvoor-
beeld voor Toyota en Lexus in Nederland de prijslijsten.
Maandelijks vindt er een levering op maat plaats. Hierdoor
zijn de prijslijsten altijd up to date. De dealers hoeven niets te
bestellen omdat levering automatisch plaatsvindt aan de hand
van de te verwachten showroomtraffic. De maandelijkse
invloeden zijn hierin verwerkt. Het koopgedrag van afnemers
in gebied waarin de dealer opereert, wordt meegewogen. In

het ene gebied worden meer kleinere auto’s verkocht, in het
andere bijvoorbeeld meer bedrijfswagens. Wij leveren de
prijslijsten per dealer aan, in de juiste aantallen en voorzien
van de NAW gegevens van de dealer.”

Voor de auto-importeur en haar dealernetwerk valt hier dus
een forse efficiëncyslag te behalen. Enerzijds wordt het door
het maatwerk goedkoper, anderzijds hoeven de dealers niet
meer zelf documentatie en prijslijsten te bestellen. WKAuto-
motive beheert vertaalprocessen voor diverse autofabrikanten
en olieleveranciers. waarbij vertalingen in 22 talen op de
juiste manier wordt gepubliceerd. Niet meer op papier, maar
in de door de klant gewenste computersystemen en informa-
tiedragers. Maar in toenemende mate vinden ook andere
opdrachtgevers de weg naar WKAutomotive, zoals trainings-
instituten, leveranciers van motoren en trucks, de automotive
binnen defensie en de industriële automotive. Veel nieuwe
opdrachtgevers beginnen ergens in het traject van hun docu-
mentatieproces en werken geleidelijk toe naar een turnkey
samenwerking met WK Automotive.
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Werkplaatshandboeken en handleidingen vertalen...
Dat is een vak apart dat een veelzijdige deskundig-
heid vraagt. Zeker in deze tijd hoort dat niet meer

thuis bij vertaalbureaus en tekstschrijvers die niet in de techniek
van de automotive zijn gespecialiseerd. De technische documen-
tatie, zoals die wordt aangeleverd door de vaak buitenlandse
fabrikant van het product, moet worden vertaald en/of
(her)schreven tot een voor een specifiek land leesbaar en begrij-
pelijk geheel. “In de praktijk komt dat neer op
hertalen van technische documentatie tot duidelijke en foutloze
informatie, omdat de opdrachtgever anders het risico loopt dat de
handleiding niet goed begrepen wordt door
de gebruikers,” vertelt directeur Robin Groenendijk van
WKAutomotive. Inmiddels samen met zijn zoon Rutger, die per
1 juni het bedrijf is komen versterken met zijn sales-
en marketingkwaliteiten, vertelt hij: “Hertalen is dan ook een
belangrijk deel van ons werk. Het origineel wordt bijvoorbeeld

aangeleverd door een Japanse fabrikant die als brontaal het
Engels heeft gebruikt. Dan moet dat origineel eerst gescreend
worden op fouten en onduidelijkheden die er in de eerste ver-
taalslag van Japans naar Engels in kunnen zijn geslopen.”

Wie technisch documentatie vertaalt, moet deze toegankelijk
maken voor verschillende soorten gebruikers. Men moet
daarom op meerdere fronten diepgaande kennis van zaken
hebben. Uiteraard over het product waarover wordt geschre-
ven; èn over de gebruikers èn over de wijze waarop de
documentatie wordt gebruikt. Bij het in gebruik nemen van
een nieuw product is de technische documentatie een
informatie- en lespakket. Daarna is deze een naslagwerk dat
wordt ingezet wanneer de gebruiker problemen ondervindt.
Het profiel van die gebruiker moet goed bekend zijn bij
degene die de documentatie vertaalt. Is het de eindgebruiker?
Een installateur? Een onderhouds- en reparatietechnicus? Is
een handzame beknopte startgids nodig naast de uitgebreide
technische documentatie?

Visitekaartje
Vanwege dit alles wordt de gebruikskwaliteit van technische
documentatie niet uitsluitend bepaald door de tekst. Ook de
layout en vormgeving zijn van groot belang. Feitelijk is het
een uiterst belangrijk visitekaartje. Daarom is het al lang niet
meer de sluitpost bij een fabrikant of importeur. En toch
moet die technische documentatie tegelijkertijd tegen zo min
mogelijk kosten worden geproduceerd. Topkwaliteit voor een
discountprijs? “Daar neigt het algemeen gesproken in deze
tijd wel naar,” bevestigt Groenendijk. “Dat de technische
documentatie wordt gezien als een noodzakelijk iets waarmee
nauwelijks eer valt te behalen en dat dus zo goedkoop moge-
lijk moet, is echter allang verleden tijd. De kwaliteitseisen
zijn enorm verhoogd. Dat is meegegroeid met de bewustwor-
ding in de automotive branche dat inhoudelijke en uiterlijke
kwaliteit van technische documentatie evenzeer onderdeel
van het visitekaartje is als bijvoorbeeld de auto zelf.”

Vertalen
WK Automotive is al 25 jaar actief als technisch vertaalbu-
reau in de automotive wereld. Van lieverlee is men in die
jaren bij toegegroeid naar de rol van een turnkeypartner
die véél meer doet dan het uitsluitend vertalen. “Natuurlijk is
het vertalen van technische documentatie nog steeds een
belangrijk onderdeel van ons werk, maar we vertalen nu ook
commerciële teksten en zijn inmiddels uitgegroeid tot een
veelzijdige specialist op documentatiegebied. We beheren
processen van begin tot eind,” aldus Groenendijk.

Als eerste is daar nog steeds de vertaling van de technische
documentatie. Daarnaast speelt het leveren van actuele
prijslijsten, het hertalen van internationale persberichten,
commerciële brochures, beurspresentaties etc. een steeds
grotere rol in het dienstenpakket vanWKAutomotive. Men is
een volledig toegeruste en daardoor niet meer weg te denken
schakel tussen de internationale fabrikanten en de nationale
importeurs

De eigen vertalers vanWKAutomotive zijn opgeleid op hbo-
of universitair niveau en hebben een achtergrond in auto- of
aandrijftechniek. Zij begrijpen alles wat ze vertalen. Vertalen
is dan ook veel meer dan alleen de woorden in een andere taal

zetten. Eerst wordt nauwkeurig gecheckt of de brontekst geen
fouten, vaagheden of tegenstrijdigheden bevat. Eventuele
onduidelijkheden worden opgespoord en opgelost zodat er
een duidelijke en heldere brontekst tot stand komt. Die kan
vervolgens in alle talen van de wereld vertaald worden, zon-
der dat er nog onderlinge verschillen ontstaan. Engels, Duits,
Frans, Italiaans en Spaans naar het Nederlands doet men in
eigen huis. Voor overige vertalingen werkt men intensief
samen met de beste vertaalbureaus over de hele wereld. Ook
hier is het voorwaarde dat de vertalers deskundig zijn op het
gebied van auto- of aandrijftechniek. Er worden uitsluitend
native speakers ingeschakeld, mensen die geboren, getogen
èn woonachtig zijn in het taalgebied waarvoor zij werken.
Want de teksten moeten aansluiten bij de cultuur en gewoon-
tes van het betreffende land. De vertaalpartners worden aan
een strenge selectieprocedure onderworpen en werken volgen
de NEN-15038 norm. En in welke taal een brontekst ook
wordt gereproduceerd, iedere tekst wordt door WK Automo-
tive alsnog weer grondig gecheckt. Het bedrijf is deugdelijk
gecertificeerd ter onderbouwing van alle kwaliteitsnormen:
ISO 9001 : 2008; NEN EN 15038 : 2006. Ook hanteert men
de SAE J2450 Kwaliteitsgarantie.

Vormgeving
Zeker in de autobranche, maar ook in de andere branches
die WK Automotive bedient, is vormgeving heel belangrijk.
Een mooi ontworpen auto verdient ook mooi ontworpen en
vormgegeven documentatie. Het bedrijf heeft eigen een eigen
studio, waar DTP'ers met zorg de vormgeving van ieder
document uitvoeren. Daarbij staat de eigen huisstijl van de
opdrachtgever centraal. Of het nu om een handleiding,
brochure, persbericht, beursmateriaal, poster, advertentie of
showroommateriaal gaat, men levert een eindproduct dat
zowel tekstueel als grafisch in alle opzichten aan de hoogste
eisen voldoet en speciaal op maat wordt gemaakt voor de
verschillende landen. Desgewenst worden ook het drukwerk
en de verzending door WK Automotive naar alle landen
geregeld. In dit hele proces bewaakt men kwaliteit èn dead-
lines, zodat het resultaat een product is dat mooi èn op tijd
beschikbaar is. Het drukwerk, het transport en de levering
van de documenten kan tegen scherp concurrerende prijzen
worden aangeboden doordat men grote volumes afneemt bij
de eigen toeleveranciers.

Digitaal
Niet alle informatie hoeft op papier te staan. Opdrachtgevers
van nu hebben te maken met klanten die willen dat informa-
tie de klok rond beschikbaar is via hun computer, tablet of
smartphone. Digitaal publiceren op USB stick, informatie en
filmpjes delen via apps, websites, e-mail of internetapplica-
ties is een vak apart. WK Automotive denkt mee over het
juiste medium op het juiste moment en voor de juiste doel-
groep. Maar er speelt nog meer. Groenendijk: “Als ervaren
speler in de automotive-branche weten we als geen ander hoe
de markt in elkaar steekt. Informatie moet steeds sneller
beschikbaar zijn, maar tegelijkertijd mogen de kosten
niet stijgen. Met name de Europese markt is complex door
de grote hoeveelheid verschillende talen en wetten. Bij het
efficiënt en betaalbaar houden van deze processen kunnen
wij een belangrijke rol spelen. We ontwikkelen processen
en systemen waarmee de informatie sneller en beter bij de
lokale markt komt. Zo beheren we de informatie digitaal
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Ooit was het een autotechnisch vertaal-

bureau; anno 2013 is WK Automotive uit-

gegroeid tot een turnkey documenta-

tiespecialist in de automotive-branche,

die weet wat er speelt, kennis heeft van

(auto)techniek èn de doelgroepen van

haar opdrachtgevers goed kent. En ook

de beeldvorming bij opdrachtgevers is in

die jaren sterk veranderd. Handleidin-

gen, werkplaatshandboeken en prijs-

lijsten, die door opdrachtgevers vooral

als verplichte kostenposten werden

gezien,maken nu deel uit van de profes-

sionele communicatie en moeten vol-

doen aan dezelfde hoge publicatie

eisen als een mooie reclamecampagne.

Elk item is een weergave van het imago

van bijvoorbeeld de autofabrikant of

–importeur. En zeker in deze tijd speelt

het spanningsveld tussen uitstraling en

kosten een grote rol. Een bedrijf als WK

Automotive staat voor de grote uitda-

ging om binnen dit spanningsveld iedere

keer weer een topprestatie te leveren.
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25 jaar WK Automotive een autotechnisch vertaalbureau
met veel méér pijlen op zijn boog
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