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1. Situering van het project: missieverklaring en toekomstvisie van het Vlaams 
Parlement en zijn Algemeen Secretariaat 
 
Het Vlaams Parlement belichaamt de wetgevende pijler en de democratie in Vlaanderen. 
Het staat in voor de totstandkoming van de Vlaamse decreten en voor de goedkeuring 
van de Vlaamse begroting. Het Vlaams Parlement benoemt de Vlaamse Regering en 
controleert de Vlaamse Regering op de uitvoering van die decreten. 
 
Het Vlaams Parlement wil het centrum van een democratisch Vlaanderen zijn en de 
burgers nauw bij de politieke besluitvorming betrekken, en streeft daartoe naar 
maximale transparantie en optimale communicatie. Het wil een modern parlement zijn 
dat slagvaardig, vooruitziend en dynamisch werkt, op basis van de principes van 
effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid.  
 
Door het uitdragen en aanmoedigen van burgerzin wil het Vlaams Parlement het 
democratisch draagvlak van de samenleving versterken en Vlaanderen profileren als een 
moderne, vooruitstrevende, verdraagzame en solidaire Europese regio.1 
 
De managementovereenkomst van de secretaris-generaal (2012-2018) geeft uitvoering 
aan deze missie en beoogt de verdere ontwikkeling van het Algemeen Secretariaat (de 
ondersteunende diensten van het Vlaams Parlement) tot een klantgerichte en 
professionele organisatie. 
 
Strategische doelstellingen daarbij zijn onder meer een “kwaliteitsvolle dagelijkse 
ondersteuning van de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers op inhoudelijk, 
administratief, logistiek en technisch vlak” en een “actieve medewerking aan de 
uitvoering van de strategische keuzes van het Vast en Uitgebreid Bureau voor wat de 
werking en ondersteuning van het politieke niveau betreft”. Een en ander houdt onder 
meer de verdere omvorming van het Vlaams Parlement tot een e-parlement en dus een 
digitalisering van de backoffice en de werkprocessen in. Bovendien moet het Vlaams 
Parlement en zijn werking (beter) bekendgemaakt worden en de instelling op de politieke 
kaart van Vlaanderen geplaatst. 
 
Verder onderzoek naar de inzet van ‘speech to text’-spraaktechnologie, met andere 
woorden automatische spraakherkenning, bij de productie van verslagen van 
parlementaire debatten en bij de ondertiteling van de beeldverslagen van de plenaire en 
de commissievergaderingen op de parlementaire website kan een bijzonder waardevolle 
bijdrage leveren om deze doelstellingen te bereiken. 
 
 
2. De verslaggeving in het Vlaams Parlement: huidige situatie en toekomstige 
behoeften 
 
2.1. Huidige situatie 
 
De verslaggeving in het Vlaams Parlement gebeurt door twee diensten: de dienst 
Woordelijk Verslag en de dienst Commissies. Daarnaast stelt de website ook nog een 
beeldverslag ter beschikking. 
 
2.1.1. Woordelijk Verslag 
 
De dienst Woordelijk Verslag (formatie 14 deeltijdse redacteurs en 3 voltijdse 
eindredacteurs) staat in voor het integraal geredigeerd verslag van de plenaire 
vergaderingen en van interpellaties en vragen om uitleg in commissievergaderingen. Dat 
Woordelijk Verslag heeft een vaste vorm: het is een chronologisch verslag in de directe 

                                           
1 Missieverklaring Vlaams Parlement 
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rede. Het Reglement van het Vlaams Parlement bepaalt dat het Woordelijk Verslag zo 
snel mogelijk op zijn website worden verspreid, in principe is dat de dag zelf of de dag 
nadien.  
 
Het redactieproces is een zeer arbeids- en tijdsintensieve activiteit. Op dit moment 
beluisteren de redacteurs in het redactielokaal een digitale geluidsopname van een deel 
van de vergadering dat ze zelf hebben bijgewoond en tikken ze het verslag van die 
‘beurt’ uit aan de hand van die geluidsopname en van eigen notities in de zaal. Het kost 
hen ongeveer een uur om vijf minuten vergadertijd uit te werken. 
 
De redacteurs van het Woordelijk Verslag zitten vaak urenlang nagenoeg onafgebroken 
aan hun pc gekluisterd, met een groot aantal fysieke klachten (rug-, nek-, schouder- 
en/of polsklachten) tot gevolg. Dat veroorzaakt niet alleen een relatief groot 
ziekteverzuim, het leidt er ook toe dat relatief veel werknemers na verloop van tijd de 
dienst verlaten. Op dit moment is de dienst overigens structureel onderbezet2: met een 
derde minder redacteurs blijft de dienst geconfronteerd met eenzelfde werkvolume, dat, 
gezien de geldende deadlines, bovendien niet in de tijd kan worden gespreid. De 
resultaten van de vorig najaar uitgevoerde psychosociale enquête bevestigen overigens 
dat er “in vergelijking met de rest van het Algemeen Secretariaat, sprake is van een 
verhoogde psychosociale belasting in deze groep. Op alle welzijnsindicatoren scoort deze 
groep slechter (…) Wat betreft de arbeidsomstandigheden (…): de scores voor deze 
groep zijn significant slechter op de factoren fysieke inspanning, risico op 
gezondheidsschade, werkmiddelen, luchtkwaliteit en belastende houdingen of 
bewegingen.”3 
 
Sinds kort maakt de dienst gebruik van het spraaktechnologieprogramma Dragon 
NaturallySpeaking. Een redacteur (‘respeaker’) dicteert wat hij op de audio-opname 
hoort en het programma zet dat om in geschreven tekst. De redactie ervaart deze 
manier van werken als een welkome afwisseling tijdens het urenlang durend en 
stresserend verslaggevend werk. Tijdswinst levert het niet op. Dat heeft onder meer te 
maken met een infrastructureel probleem: in het eigenlijke redactielokaal zitten de 
redacteurs te dicht op elkaar om aan ‘respeaking’ te doen: dat zou de collega’s hinderen. 
Daarom zijn er op dit moment een viertal aparte lokaaltjes uitgerust met een pc waarop 
NaturallySpeaking is geïnstalleerd. Maar doordat de redacteurs dus hun eigen pc niet 
kunnen gebruiken, moeten ze zich telkens weer aan- en afmelden in het 
spraakprogramma. Maar vooral blijkt het ‘respeaken’ niet significant sneller te gaan dan 
het tikken omdat de opname sowieso herbeluisterd moet worden. Redacteurs ervaren het 
bovendien als moeilijker om al sprekend de zin die ze beluisteren te herformuleren 
(m.a.w. te herwerken tot een behoorlijk geredigeerde tekst) dan al tikkend. 
 
In het najaar van 2017 zal een externe analyse worden uitgevoerd naar de organisatie 
en de aansturing van de werkzaamheden van de dienst. Daarbij zullen toekomstige 
technologische evoluties voor zover mogelijk mee in rekening worden gebracht. 
 
2.1.2. Verslagen gepubliceerd als parlementair document 
 
De dienst Commissies (formatie 15 VTE commissiesecretarissen en 4 deeltijdse 
verslaggevers) staat in voor het (synthese)verslag van besprekingen van parlementaire 
en regeringsinitiatieven en verzoekschriften en van hoorzittingen en gedachtewisselingen 
in commissie. Dat verslag wordt zo snel mogelijk na de volledige afronding van de 
bespreking en desgevallend de stemming als parlementair document op de website van 
het Vlaams Parlement gepubliceerd. Een voorlopige of gedeeltelijke versie wordt 
gepubliceerd op de intranetpagina’s van de betrokken commissie. 
                                           
2 Wegens een niet-ingevulde formatieplaats, een langdurig zieke, een gedeeltelijke loopbaanonderbreking en 

arbeidsduurvermindering voor twee 60-plussers, beschikte de dienst tijdens het huidige zittingsjaar dagelijks 
gemiddeld over 10 in plaats van de vastgelegde 14 redacteurs.  
3 Syntheserapport IDEWE beschikbaar op het intranet van het Vlaams Parlement. 
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Elke commissiesecretaris is verantwoordelijk voor de afwerking van de verslagen van zijn 
vakcommissie, maar wordt daar in meerdere of mindere mate in bijgestaan door een 
verslaggever. Voor het aanleveren van het verslag baseren ook zij zich op het 
beschikbare digitale audiobestand. Qua vorm benaderen verslagen van hoorzittingen en 
gedachtewisselingen het meest het Woordelijk Verslag. Verslagen van besprekingen 
daarentegen zijn meer samenvattend en (bij voorkeur) eerder logisch-thematisch dan 
chronologisch gestructureerd. 
 
2.1.3. Beeldverslagen 
 
Vanaf juni 2017 worden alle commissie- en plenaire vergaderingen live op de website 
van het Vlaams Parlement uitgezonden, via YouTube. Die beeldverslagen zijn na afloop 
van de vergadering te herbekijken. 
 
2.2. Gewenste situatie en te verwachten functionaliteiten 
 
Met dit project beogen we in eerste instantie verder onderzoek naar een automatische 
transcriptie, ‘speech to text’. Automatische transcriptie wordt op dit moment in het 
Nederlandse taalgebied al gebruikt, bijvoorbeeld door de openbare omroep, bij de 
omzetting van interviews of bij de ondertiteling van tv-programma’s (vooral dan 
nieuwsuitzendingen en documentaires). Het privébedrijf Limecraft levert ‘mediabeheer’, 
vooral voor producenten van televisiereeksen, met zoveel mogelijk automatisering. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is de transcriptietoepassing ‘Transcriber’, oorspronkelijk om 
interviews uit te schrijven, maar intussen toepasbaar op alle mogelijke vormen van 
gesproken taal.  
 
Wij willen verder bouwen op de beschikbare technologieën en spraakherkenning 
gebruiken om de audio-/video-opname van de diverse vergaderingen in het Vlaams 
Parlement automatisch naar tekst om te zetten en op die manier de werkprocessen van 
de redacteurs/verslaggevers te optimaliseren. Bijkomend beogen we (zo mogelijk live) 
ondertiteling van de beeldverslagen op de website van het Vlaams Parlement. Op dit 
moment wordt een dergelijke ondertiteling niet aangeboden. Aangezien er geen 
ondertitelaars in dienst zijn, formuleren we de gewenste toekomstvisie vanuit het 
oogpunt van redactie. Dat neemt niet weg dat de technologische eisen die verder in deze 
tekst worden opgesomd, (grotendeels) ook gelden inzake ondertiteling. 
 
Bij de huidige stand van de technologie is de volledige vervanging van de redacteur door 
de machine geenszins aan de orde. Toch kan de spraak- en taaltechnologie de workflow 
van de redacteur aanzienlijk ondersteunen. De fysiek belastende arbeidsomstandigheden 
hebben we in 2.2.1. omstandig uiteengezet. Het eerste opzet van dit project is daarom 
het kwalitatief verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de redacteurs van het 
Woordelijk Verslag en bij uitbreiding van de verslaggevers van de dienst Commissies. Het 
gaat dus in essentie om ‘meer werkbaar werk’. Daarbij beogen we prioritair een zo 
accuraat mogelijk systeem. Accuraatheid primeert op snelheid. Een snel systeem dat 
geen accuraat verslag oplevert, is immers niet bruikbaar. Met andere woorden: een 
efficiëntiewinst in het werkproces is pas mogelijk bij een zeer performant systeem met 
een (heel) hoge nauwkeurigheidsgraad. 
 
We beogen een geïntegreerde oplossing van de verschillende functionaliteiten in een 
werkbaar en gebruiksvriendelijk geheel, ingepast in de workflow en rekening houdend 
met de applicatie/systemen waarmee gewerkt wordt (zie ook: gebruikersgroepen en hun 
noden). Een dergelijke totaaloplossing is momenteel niet op de markt beschikbaar. 
Daarom is er behoefte aan verder onderzoek naar de integratie van een aantal 
technologische behoeften.  
 
Er is nood aan: 
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2.2.1. Een robuuste basistechnologie 
 
Essentieel daarbij is het adequaat filteren van spraak uit omgevingsgeluiden, 
achtergrondlawaai, nagalm, … (ruisonderdrukking). In het Vlaams Parlement vormt de 
akoestiek van de commissiezalen geen echt probleem. Die van de Koepelzaal (plenaire 
vergaderzaal) is een grotere uitdaging. Nog moeilijker is de akoestiek van De Schelp, die 
echter maar in zeer uitzonderlijke omstandigheden als vergaderzaal voor parlementaire 
besprekingen wordt gebruikt.  
 
De geluidsinstallatie (microfoons, versterkers) is overal van hoge kwaliteit. De 
geluidsopnamen worden digitaal bewaard in mp3-formaat, bitrate 48 kbit/seconde mono. 
De videobestanden zullen eerstdaags in minstens even hoge kwaliteit aangeboden 
worden. De technische details zijn te vinden in bijlage 1. 
 
Voor deze deelbehoefte is geen basaal onderzoek meer nodig. De architectuur die het 
STON-onderzoeksproject (Spraak- en Taaltechnologisch Ondertitelen in het Nederlands) 
heeft opgeleverd, blijft volgens prof. Patrick Wambacq zeker bruikbaar. STON heeft 
immers al een eerste generatie diepneutraal netwerkgebaseerd akoestisch model 
opgeleverd. 
 
Maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost zijn. Zo is er de vraag hoe het systeem 
omgaat met interventies (zie ook 2.2.3.c.).  
 
2.2.2. Een flexibel, adaptief en mogelijk zelflerend systeem 
 
Het systeem moet toelaten om elke vijf jaar een nieuwe gebruikerscontext (nieuwe 
sprekers) in te voeren en bovendien rekening houden met enkele tientallen unieke 
externe sprekers per jaar.  
 
De samenstelling van het Vlaams Parlement wisselt immers om de vijf jaar aanzienlijk. 
Zo werd bij de laatste verkiezingen, in 2014, het parlement voor ongeveer de helft 
vernieuwd. Om de vijf jaar is er dus een groot aantal nieuwe vaste sprekers. 
 
Bovendien worden vooral in commissies maar de laatste tijd ook in de plenaire 
vergadering externe sprekers uitgenodigd, die vaak maar eenmalig aan het woord 
komen. 
 
2.2.3. Software die rekening houdt met de eigenheid van de gebruikerscontext 
 
2.2.3.a. Idiosyncratische en regionale spraakkenmerken en diverse 
spreekstijlen 
 
Het systeem moet ca. 134 individuele maar terugkerende sprekers herkennen 
(parlementsleden en ministers), naast enkele tientallen (veelal eenmalige) externe 
sprekers. Er moet (verdere) software ontwikkeld worden die onder meer rekening houdt 
met het accent, de manier van spreken en de snelheid van elk van die sprekers. 
 
Elke spreker heeft zijn eigen manier van spreken en spreekstijl. Bijna iedereen spreekt, 
in meer of mindere mate, met een regionaal accent. Sommigen spreken hun woorden 
slordig uit, anderen haperen of spreken net bijzonder snel enzovoort. Om 
idiosyncratische en regionale spraakkenmerken in een neutrale spraak om te zetten, lijkt 
ons wel nog eerder basaal onderzoek nodig. De kennis die het STON-project ter zake 
heeft opgeleverd, kan zeker een vertrekbasis vormen voor verder onderzoek in functie 
van de behoefte van de verslaggevende diensten van het Vlaams Parlement. Op vijf jaar 
tijd zijn bijvoorbeeld de foutenpercentages gehalveerd. De pistes voor verbetering zijn 
dus veelbelovend, maar verder onderzoek en ontwikkeling zijn beslist nodig. Dat bleek 
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toen we enkele audio- en videofragmenten van debatten in het Vlaams Parlement ter 
beschikking stelden van ESAT (KU Leuven) en Limecraft, allebei partners in STON. 
Afhankelijk van de spreker varieerden de resultaten van redelijk goed tot onbruikbaar. 
 
Het Vlaams Parlement heeft tientallen uren geannoteerd spraakmateriaal ter beschikking. 
Dat materiaal kan per spreker geselecteerd worden, zodat elke stem en accent beter kan 
worden herkend. 
 
2.2.3.b. Een specifiek lexicon van parlementair jargon en vaktermen 
 
De parlementaire debatten worden gekenmerkt door specifiek politiek(-juridisch) 
taalgebruik, met tal van verwijzingen naar instellingen en organisaties, die dan nog eens 
variëren naargelang het vakgebied en vaak ook door middel van afkortingen worden 
benoemd. Bovendien worden er steeds nieuwe namen en begrippen gecreëerd, 
afhankelijk van de politiek-maatschappelijke context. Het komt er daarom op aan het 
lexicon te voeden met zoveel mogelijk politiek en parlementair jargon en relevante 
namen. Het systeem bijwerken met een nieuw vocabularium blijft overigens een continue 
bezigheid.  
 
2.2.3.c. De eigenheid van de parlementaire debatten 
 
Parlementaire debatten verlopen niet eenduidig op dezelfde manier. Een aantal sprekers 
hebben voorbereide toespraken of uiteenzettingen, waarvan de tekst soms (op 
voorhand) ter beschikking wordt gesteld van de verslaggevende diensten, anderen 
houden spontane uiteenzettingen (al dan niet met haperingen, nodeloze herhalingen 
enzovoort). Een en ander zal uiteraard mee de kwaliteit bepalen van wat automatische 
spraakherkenning oplevert (zie ook 2.2.3.a.) 
 
Het is ook eigen aan parlementaire debatten dat een spreker door een of meerdere 
parlementsleden onderbroken wordt. Dat gebeurt zowel in plenaire als in 
commissievergaderingen. Hoe vaak dat voorkomt, hangt vooral af van de aard van het 
debat (bijvoorbeeld in de plenaire vergadering minder bij actuele vragen, waar de 
spreektijd van vraag en antwoord strikt gereglementeerd is) maar ook van de 
aanwezigheid van media en televisiecamera’s. Vraag is hoe automatische 
spraakherkenning met deze interrupties zal omgaan. Of degene die de spreker 
onderbreekt al dan niet gebruikmaakt van zijn microfoon, zal daarbij ongetwijfeld een rol 
spelen. 
 
2.2.4. Een lerend systeem dat het vervolggebruik van de tekst kan 
vereenvoudigen/automatiseren 
 
Kan volautomatische transcriptie van debatten ooit een realiteit worden? De transcriptie 
van de spraak is niet de tekst die in het verslag moet komen. Ook wanneer de 
spraakherkenner (bijna) foutloos wordt, blijft het immers nog steeds nodig om het 
gesproken woord om te zetten in een vlot leesbare en taalkundig correcte geschreven 
tekst, in de gangbare stijl die de verslaggevende dienst hanteert en zonder daarbij de 
inhoud van het gesproken woord geweld aan te doen. Gesproken taal is immers niet 
altijd/vaak niet grammaticaal correct, vertoont nodeloze herhalingen, haperingen, 
afbrekingen enzovoort. Daarom is er altijd een ‘naverwerking’ van de transcriptie nodig. 
 
Om de stap van spreektaal naar schrijftaal te ondersteunen zou een soort 
‘vertaalsoftware’ gebruikt kunnen worden. Net als alle vertaalsoftware van de ene naar 
de andere taal zal dit systeem gevoed moeten worden met heel veel gesproken taal, met 
daarnaast de schriftelijke weergave daarvan. Het ideaal is dus een systeem dat ‘leert’ om 
schrijftaal te maken van spreektaal.  
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Zoals eerder gezegd, heeft het Vlaams Parlement tientallen uren geannoteerd 
spraakmateriaal ter beschikking. Vraag is echter in welke mate dat kan worden gebruikt 
om die ‘vertaalsoftware’ te voeden. Veel hangt immers af van hoe goed of slecht de 
spreker zich uitdrukt, in combinatie met hoe letterlijk de redacteur de woorden van de 
spreker heeft weergegeven. Op beide elementen kan een sterke variatie zitten. 
 
Ook hier is dus beslist nog basaal onderzoek nodig. Op dit moment voeren de Radboud 
Universiteit Nijmegen en Telecats overigens een haalbaarheidsstudie uit naar “de 
mogelijkheid om de spraak zoals gesproken in de plenaire bijeenkomsten van de Tweede 
Kamer automatisch om te zetten in schrijftaal zoals die nu in de Handelingen wordt 
gebruikt.” (Verdere informatie hierover is, vertrouwelijk, beschikbaar bij het Vlaams 
Parlement.) 
 
Deze component lijkt ons dus de meest complexe en meteen ook de meest risicovolle 
van het voorgestelde onderzoeksproject. Tegelijkertijd lijkt hij ons, in tegenstelling tot de 
onderdelen 1 tot en met 3, geen onmisbare schakel. De menselijke interventie bij 
omzetten van het gesproken woord naar een geschreven, vlot leesbare tekst lijkt ons, 
zeker in deze fase van de technologische evolutie, immers nog steeds een evidentie. Met 
andere woorden: het project staat of valt niet met het al dan niet lukken van dit 
onderdeel. We zien dit element eerder als een start, waarop later nog kan worden 
voortgebouwd.  
 
2.2.5. Compatibel met de redactieapplicatie 
 
Deze software is (bij voorkeur) compatibel met de bestaande digitale webgebaseerde 
redactieapplicatie, die binnen het Vlaams Parlement specifiek voor de dienst Woordelijk 
Verslag is ontwikkeld (zie bijlage 2). Aangezien die applicatie de redacteurs toelaat 
documenten in Word te genereren, lijkt dit ons geen onoverkomelijk probleem. 
 
2.2.6. Ondertitelingssysteem  
 
Een systeem dat de beelden van de debatten op de website van het Vlaams Parlement 
ondertitelt, kan ongetwijfeld voortbouwen op de resultaten van STON. Ook de Dienst 
Verslag en Redactie (DVR) van de Nederlandse Tweede Kamer gebruikt het principe van 
automatische spraakherkenning nu al om het ongecorrigeerd verslag als ondertiteling op 
te lijnen voor de ‘video on demand’-applicatie ‘Debat Gemist’. Sinds februari 2017 is het 
mondelinge vragenuur bovendien voorzien van live ondertiteling.4 De technische 
mogelijkheden zijn dus al voorhanden en transponeerbaar naar het Vlaams Parlement.  
 
Vragen hierbij zijn: 
- wat is de verhouding met de transcriptietoepassing?  
- wat is de kwaliteit van live ondertiteling? Ook hier blijven de eisen die we sub 2.2.1 
t.e.m. 2.2.3. hebben gesteld, immers overeind. 
- is er extra personeel noodzakelijk voor deze extra dienstverlening en zo, ja, kan er 
ingeschat worden hoeveel personeelsleden dat dan zouden zijn? 
 
Conclusie: verschillende innovaties die we hierboven voorstellen, dragen een hoog risico 
bij het implementeren van een praktisch bruikbaar product. Het instrument ‘Innovatief 
Aanbesteden’ kan het risico helpen overbruggen doordat het departement EWI als 
aanbesteder enerzijds een deel van het risico op zich neemt en anderzijds de 
gebruikersbehoeften van het product mee kan bepalen.  
 
Verder zal deze toepassing de missie van het Vlaams Parlement en zijn strategische 
doelstellingen mee helpen verwezenlijken en op deze manier bijdragen tot een efficiënte 
en effectieve Vlaamse overheid 4.0. 

                                           
4 https://www.telecats.nl/cases-nieuws/tweede-kamer/ 



8/22 

 

3. De verschillende gebruikersgroepen en hun noden 
 
Hieronder proberen we door middel van een aantal use cases de behoeften van de 
verschillende gebruikersgroepen in kaart te brengen. We denken daarbij in de eerste 
plaats aan de redacteurs van het Woordelijk Verslag en aan de verslaggevers van en de 
commissiesecretarissen binnen de dienst Commissies. 
 
3.1. Als redacteur Woordelijk Verslag: 
 
- Krijg ik de transcriptie van elk van mijn ‘beurten’ (zie 2.1.1) bij voorkeur aangeleverd 
als Word-document, via de webgebaseerde redactieapplicatie, 
zodat ik het beschikbare audiobestand niet meer zelf moet uittikken.  
Daardoor wordt mijn werk fysiek minder belastend.  
 
- Krijg ik een zo accuraat mogelijke weergave aangeleverd van het gesproken woord, 
waarbij het systeem zo mogelijk ook het percentage van accuraatheid aangeeft, 
zodat het herbeluisteren van het audiobestand tot een minimum kan worden herleid.  
Alleen op die manier kan ik het verslag minstens even snel als en bij voorkeur sneller 
dan vandaag opleveren. De huidige netto redactiecoëfficiënt (dat wil zeggen zonder 
verplaatsing van en naar de vergaderzaal en zonder rustpauzes) bedraagt 10: elk uur 
vergadertijd vergt 10 uur redactietijd. 
 
- Krijg ik een transcriptie aangeleverd die bovendien rekening houdt met (een aantal) 
redactionele richtlijnen,  
zodat het gesproken woord (deels al) is omgezet in een vlot leesbare tekst. 
Daardoor wordt mijn taak tot haar essentie herleid: het (verder) omzetten van het 
gesproken woord naar een geredigeerd en dus leesbaar verslag. 
 
- Heb ik niet echt behoefte aan automatische sprekeridentificatie. Die is handig, maar 
niet noodzakelijk. In de zaal voer ik immers zelf in de redactieapplicatie in welke spreker 
aan het woord is, samen met andere gegevens (zoals onderwerp, applaus en eventuele 
andere opmerkingen) 
 
3.2. Als verslaggever van de dienst Commissies / commissiesecretaris 
 
- Krijg ik de transcriptie van een commissievergadering als Word-document aangeleverd 
in de toepassing ‘parlementaire documenten’5, 
zodat ik het beschikbare audiobestand niet meer (volledig) moet herbeluisteren, maar 
mijn (in meer of mindere mate) samenvattend verslag op basis van die transcriptie kan 
maken. 
 
- Krijg ik een zo accuraat mogelijke weergave aangeleverd van het gesproken woord, 
waarbij het systeem zo mogelijk ook het percentage van accuraatheid aangeeft, 
zodat het herbeluisteren van het audiobestand tot een minimum kan worden herleid.  
Daardoor kan ik het verslag minstens even snel en bij voorkeur sneller dan vandaag 
opleveren. Dat ik de opname van de vergadering niet meer (volledig) moet 
herbeluisteren om het verslag te maken, zal in principe tijdswinst opleveren, waardoor 
verslagen, minstens in een voorlopige versie, sneller dan nu het geval is, op het intranet 
van het Vlaams Parlement beschikbaar worden gesteld.  
 
- Ben ik beslist gebaat bij automatische sprekerherkenning, 
zodat ik de verschillende sprekers zelf niet meer moet invoeren in het verslag.  

                                           
5 Die toepassing genereert een Word-document in de huisstijl, samen met een aantal procedurele gegevens 
(zoals titel, volgnummer, samenstelling van de commissie enzovoort). Nadat het document is afgewerkt, kan 
de verslaggever met één druk op de knop de sprekerslijst van de vergadering in de parlementaire databank 
laten invoeren. 
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Daarbij dient opgemerkt dat dat alleen mogelijk is voor de parlementsleden en de 
ministers en niet voor externe sprekers die aan het woord komen tijdens 
hoorzittingen/gedachtewisselingen. Als die automatische sprekerherkenning niet 100 
procent accuraat is, levert ze bovendien geen enkele tijdswinst op, omdat ik als 
verslaggever dan opnieuw naar het audiobestand moeten teruggrijpen en erin moet 
beginnen te zoeken. 
 
3.3. Ondertiteling 
 
Op dit moment heeft het Vlaams Parlement geen ondertitelaars in dienst. We verwijzen 
ter zake naar de vragen sub 2.2.5. 
 
 
4. Relevantie en potentiële impact van het project 
 
4.1. Operationele meerwaarde voor de instelling en maatschappelijke relevantie 
 
4.1.1. Woordelijk Verslag 
 
Winst situeert zich voornamelijk in een kwalitatieve verbetering van de 
arbeidsomstandigheden van de verslaggevende diensten van het Vlaams Parlement en in 
de eerste plaats van de ploeg van het Woordelijk Verslag. In essentie gaat het om ‘meer 
werkbaar werk’. Met de resultaten van de recente psychosociale enquête in het 
achterhoofd (zie 2.1.1) is dat alvast een grote meerwaarde.  
 
Een performant systeem opmaat van de parlementaire verslaggeving zal onvermijdelijk 
ook de efficiëntie van de dienst en de dienstverlening ten goede komen.  
 
4.1.2. Andere verslagen 
 
De beoogde technologische ondersteuning zal zeker ook een impact hebben op de 
snelheid waarmee andere dan woordelijke verslagen worden opgeleverd. Verslagen van 
besprekingen, hoorzittingen en gedachtewisselingen, die nu door andere verslaggevers 
worden gemaakt, zouden meer ‘woordelijk’ kunnen worden aangeboden en daardoor, 
althans in een voorlopige, ruwe versie, (veel) sneller dan nu het geval is op het intranet 
van het Vlaams Parlement beschikbaar kunnen worden gesteld zonder dat de ploeg van 
het Woordelijk Verslag daar extra door wordt belast. Nu wordt deze ploeg daarvoor 
weleens ingezet in het geval het verslag dringend moet worden opgeleverd. 
 
Een en ander beantwoordt zeker aan een door de parlementsleden geformuleerde nood 
en draagt op die manier bij tot de kwaliteitsvolle dagelijkse ondersteuning van de 
politieke werkzaamheden (strategische doelstelling 1 van de managementovereenkomst 
van de secretaris-generaal van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement). 
 
4.1.3. Ondertiteling 
 
Door het gezamenlijk aanbod van spraak en tekst wordt de sociale inclusie van allerlei 
doelgroepen bevorderd. In de eerste plaats kunnen Nederlandssprekende doven en 
slechthorenden een volwaardige rol in de huidige (communicatie)maatschappij blijven 
spelen. De debatten zijn ook beter te volgen voor mensen die moeite hebben met de 
Nederlandse taal. Verder is vastgesteld dat ook ouderen meer en meer gebruik maken 
van ondertitels. Met de toenemende vergrijzing van de samenleving zal deze laatste 
groep overigens nog aan belang winnen. Een andere tendens is dat almaar meer 
jongeren gehoorproblemen krijgen door blootstelling aan een te hoog geluidsvolume. Op 
termijn zal ook deze groep baat hebben bij ondertitelde programma’s. De ondertiteling 
zorgt er bovendien voor dat debatten kunnen worden gevolgd zonder dat het geluid aan 
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hoeft te staan, bijvoorbeeld op beeldschermen in overheids- en kantoorgebouwen en bij 
de steeds talrijker wordende eigenaars van smartphones. 
 
Samenvattend: door zijn output zal de technologie de brede parlementaire 
gemeenschap, het maatschappelijk middenveld en bij uitbreiding elke politiek 
geïnteresseerde Vlaming ten goede komen en op die manier bijdragen tot de 
democratische bewustwording in Vlaanderen. 
 
4.2. Toepasbaarheid van de oplossing in de betreffende privé- en publieke 
sector 
 
De toepassing kan zinvol zijn voor alle, ook buitenlandse, parlementaire assemblees, 
maar dan in de eerste plaats voor degene waar het Nederlands als voertaal wordt 
gehanteerd. De Dienst Verslag en Redactie (DVR) van de Nederlandse Staten-Generaal 
heeft in elk geval al belangstelling tot overleg en samenwerking betoond. Ook vanwege 
de Franse Senaat is er trouwens interesse. 
 
Verder kan ze gebruikt worden door alle Vlaamse overheidsorganen die een beroep doen 
op verslaggevende diensten. We denken hierbij in de eerste plaats aan de VGC en aan 
provincie-, stads- en gemeentebesturen, die onder meer de verslagen van hun 
raadszittingen moeten publiceren. Maar ook binnen de Vlaamse administratie in haar 
geheel, in de academische wereld en bij de publieke omroep kan dit een nuttig 
instrument zijn. Het onderdeel ‘ondertiteling’ zal trouwens kunnen voortbouwen op de 
expertise die in het STON-project is verworven en waarbij de VRT een dragende partner 
was. Omgekeerd kan de VRT specifiek voor dit onderdeel baat hebben bij verdere 
ontwikkelingen ter zake. Al deze instanties zouden dan ook als bijkomende partners en 
cofinanciers bij het project kunnen worden betrokken, waardoor het project meteen een 
multiplicatoreffect zou kunnen genereren. 
 
Aangezien in Nederland dezelfde behoeften bestaan, kunnen via grensoverschrijdende 
samenwerking eventueel de productontwikkelingskosten verminderd worden wegens 
schaalvergrotingseffecten en mogelijk gezamenlijke financiering. Of het resultaat kan 
over meerdere (internationale) partijen verspreid worden. 
 
Ook privébedrijven hebben overigens allerlei gremia (onder andere raden ven bestuur, 
diverse afdelingen, …) die baat kunnen hebben bij de (spraak)technologische 
ondersteuning en optimalisering van hun verslaggeving. 
 
 
5. Inschatting van de toekomstige aankoopvolumes en budgetten 
 
Een van de elementen die een belangrijke rol spelen in de prijszetting van de beoogde 
innovatie is de manier waarop de software aangeboden wordt, wat de aard (en dus ook 
de prijszetting) van een licentie beïnvloedt. De spraakherkenner (en andere 
componenten) zou als een server kunnen worden opgevat zodat een site-licentie 
aangewezen is. Wat lokaal op de pc (of misschien zelfs thin-client-werkstation) draait is 
de gebruikersinterface. Een andere mogelijkheid is een afzonderlijk pakket voor elke pc 
(met dus een individuele gebruikerslicentie). Mengvormen (meer componenten lokaal 
dan wel meer op de centrale server) zijn ook nog mogelijk. Elke type implementatie staat 
voor een ander soort gebruikerslicentie (en kostprijs) afhankelijk van het volume te 
verwerken programma’s, de inzetbare menskracht en het beschikbare computerpark. 
Waar het parlement ook rekening mee zal moeten houden zijn de onderhoudskosten van 
de software (een centraal geïnstalleerd pakket is goedkoper in onderhoud dan pakketten 
op individuele pc’s maar wel kwetsbaarder ingeval van softwareproblemen. 
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Bijlage 1: Technische omschrijving digitale opnames Vlaams Parlement 

Analoge audio naar glasvezel omvormer : DHD 
De basis van het systeem is de conversie van de analoge signalen die afkomstig zijn van de 

verschillende zalen in het Vlaams Parlement naar een digitaal audio signaal. Dit digitaal audio signaal 

is een optisch MADI signaal dat later wordt opgenomen op verschillende servers (loggers). 

De vermelde conversie vindt plaats op twee verschillende plaatsen in het Vlaams parlement. 

- Server lokaal Vlaams Parlement : Hier komen alle publieke audio lijnen toe van de 

verschillende zalen 

- Technisch (server)lokaal VP+3: Hier komen alle geheime audio lijnen toe van de verschillende zalen 

 

Server Lokaal VP-2 - Publieke omvormer : 
De publieke omvormer is van het merk DHD en converteert 16 analoge audio signalen via XLR 

aansluiting naar twee parallel geschakelde optische MADI signalen. Het eerste MADI signaal gaat 

naar Logger 1 en het tweede MADI signaal gaat naar Logger 2. Op deze manier is er steeds een 

dubbele en volledig gescheiden opname van dezelfde audio signalen. 

Hieronder een lijst van de ingangen en de desbetreffende signalen die momenteel zijn verbonden: 

• Audio Ingang 1 : Lokaal 301 - Pieter Bruegel 

• Audio Ingang 2 : Lokaal 322 - Jan Van Eyck 

• Audio Ingang 3 : Lokaal 215 - Pieter Paul Rubens 

• Audio Ingang 4 : Lokaal 201 - Antoon Van Dijck 

• Audio Ingang 5 : Lokaal 206 - Jeroen Bosch 

• Audio Ingang 6 : Lokaal 207 - James Ensor 

• Audio Ingang 7 : Lokaal 212 - Valerius De Saedeleer 

• Audio Ingang 8 : Lokaal 213 - Constant Permeke 

• Audio Ingang 9 : Lokaal 219 - Quinten Metsijs 

• Audio Ingang 10 : Lokaal 220 - Hans Memling 

• Audio Ingang 11 : Lokaal 050 - Koepel 1 

• Audio Ingang 12 : Lokaal 322 - Jan Van Eyck (Vertaling) 

• Audio Ingang 13 : Lokaal 547 - De Schelp 

•  

Technisch (server)lokaal VP+3- Geheime omvormer : 
De omvormer is van het merk DHD en converteert analoge audio signalen via XLR 

aansluiting naar twee parallel geschakelde optische MADI signalen. Het eerste MADI signaal gaat 

naar Logger 1 en het tweede MADI signaal gaat naar Logger 2. Op deze manier is er steeds een 

dubbele en volledig gescheiden opname van dezelfde audio signalen. 

Hieronder een lijst van de ingangen en de desbetreffende signalen die momenteel zijn 

verbonden : 

• Audio Ingang 1 : Pieter Bruegel (Geheim) 

• Audio Ingang 2 : Jan Van Eyck (Geheim) 

• Audio Ingang 3 : Pieter Paul Rubens (Geheim) 

• Audio Ingang 4 : Antoon Van Dijck (Geheim) 

• Audio Ingang 5 : Jeroen Bosch (Geheim) 

• Audio Ingang 6 : James Ensor (Geheim) 

• Audio Ingang 7 : Valerius De Saedeleer (Geheim) 

• Audio Ingang 8 : Constant Permeke (Geheim) 

• Audio Ingang 9 : Quinten Metsijs (Geheim) 

• Audio Ingang 10 : Hans Memling (Geheim) 

• Audio Ingang 11 : Koepel 2 

•  

opsomming inclusief serienummers gebruikte hardware:  
Artikel Benaming  

DHD-05RM5200D-5063 Stagebox Frame   

DHD-0RM5200D-5047 Power Supply Module 48V / 100W 

DHD-05RM5200D-5422 MB/CR Controller, redundant 
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DHD-05RM5200D-5210 MB/CR/XD 4 Ch. Line In, 18dBu 

DHD-05RM5200D-5063 Stagebox Frame 3U/19 

DHD-0RM5200D-5047 Power Supply Module 48V / 100W 

DHD-05RM5200D-5422 MB/CR Controller, redundant 

DHD-05RM5200D-5210 MB/CR/XD 4 Ch. Line In, 18dBu 

DHD-0RM5200D-5047 Power Supply Module 48V / 100W 

DHD-05RM5200D-5422 MB/CR Controller, redundant 

DHD-05RM5200D-5210 MB/CR/XD 4 Ch. Line In, 18dBu 

Loggers 
Het doel van de loggers is het opnemen van alle audio signalen afkomstig van beide omvormers. 

De twee loggers (HP DL380G6) zijn telkens voorzien van twee optische audio kaarten van het merk 

RME. Deze audio kaarten zullen rechtstreeks het optische MADI signaal opnemen dat afkomstig is 

van de DHD omvormers. Elke logger heeft een optisch MADI signaal dat afkomstig is van de publieke 

omvormer en een optisch MADI signaal dat afkomstig is van de geheime omvormer. Op deze wijze is 

een permanente opname gegarandeerd van zowel de publieke als geheime signalen op beide 

loggers. 

De audio opname sofware is het logdepot systeem van Arbor en is ingesteld om de opnames te bewaren met 

compressiemethode WMA (Windows media audio 9.2) aan 48kbit/s mono (1 kanaal per zaal), 44kHz, 1-pass 

CBR.  

Audio componenten loggers : 
Eén optische MADI-kaart merk RME : voor de publieke kanalen 

Eén optische MADI-kaart merk RME : voor de geheime kanalen 

 

Gebruikte optische MADI kaarten, model: RME-HDSPMADI-E HDSP MADI  

Fetchers + storage 
Elke fetcher betstaat uit een HP-server met daaraan verbonden een storage kabinet 

Het doel van de fetchers is het opslaan van de opgenomen audio bestanden op langere termijn, in ons geval is 

dit momenteel 6 maanden.  

Elk storage kabinet is geconfigureerd in RAID6. Hierdoor kunnen tot 2 harde schijven tegelijkertijd 

falen zonder een verlies aan data en audio opnames. Tevens door het ontdubbelen van 

het hele systeem zijn er twee storage cabinets die exacte dezelfde opnames bevatten waardoor een 

kans op verlies aan data en audio opnames praktisch onbestaande wordt. 

 

Onderdelen gebruikt voor de storage:  
Artikel Benaming 

PS00031305 DL360 E5420 2,5GHZ 1P 2GB SA-P400 BBWC  

P300031305 700W REDUNDANT POWER SUPPLY 

P300031305 146GB 10K RPM SFF SAS HOT PLUG HDD 2,5" 

PS00031305 MSA60 SAS 

PS00031305 500GB 7.2K rpm HP-SATA HDD MDL 
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Bijlage 2: Redactieapplicatie Woordelijk Verslag 
 
De redactieapplicatie van het Woordelijk Verslag (‘Handelingen van vergaderingen’) is 
webgebaseerd en beschikbaar op de Kiosk-pagina van het intranet van het Vlaams 
Parlement. Ze wordt zowel in de vergaderzaal gebruikt, om de gegevens van de 
vergadering te registreren, als in het redactielokaal, om het verslag te redigeren. 

 
Bij het inloggen in de applicatie verschijnt het startvenster met een overzicht van 
vergaderingen. De gebruiker heeft de keuze tussen plenaire en commissievergaderingen. 
Standaard verschijnt een scherm met een overzicht van alle commissievergaderingen 
van de week.  
 

 
 
De commissies waarin er die week vragen om uitleg en/of interpellaties geagendeerd 
staan en waarvan er dus een Woordelijk Verslag wordt gemaakt, krijgen een 
volgnummer toegekend (dat bepaald wordt door de datum, het beginuur en de 
alfabetische volgorde van de diverse commissienamen). 
 
Registratie 
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In de vergaderzaal wordt er geregistreerd: aanvullen 
 

Eerst selecteert de (eind)redacteur een vergadering door op het -icoontje te klikken. 
 

 
 
Vervolgens opent hij de registratiemodule door in het menu Handelingen op Registreren 

te klikken. 
 

 
 
Er verschijnt dan een ‘tussenscherm’, waarop een aantal gegevens van de betreffende 
vergadering zichtbaar worden: datum, beginuur, de vaste (commissie)voorzitter en 
vergaderzaal. 
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Als op dat moment al duidelijk is dat een andere persoon dan de vaste 
(commissie)voorzitter als voorzitter van de vergadering zal optreden, kan de 
(eind)redacteur dat al meteen invoeren, door op de knop  onder de foto van de 
voorzitter te klikken en de juiste persoon te selecteren. 
Om een eerste redactiebeurt voor een plenaire vergadering aan te maken, vult de 
eindredacteur de initialen van de eerste redacteur in. Vervolgens klikt hij op de knop 

. De eerste beurt start. 
 
Om een eerste redactiebeurt voor een commissievergadering aan te maken, klikt de 
redacteur op de knop . De eerste beurt start automatisch. 
 
Vervolgens klikt de (eind)redacteur het agendapunt aan dat wordt behandeld.  
 
Als een agendapunt slechts uit één item bestaat, klikt hij op het pijltje  achteraan om 
dat item toe te voegen aan het verslag. 
 

 
 
Als een agendapunt uit meerdere samengevoegde items (meestal vragen om uitleg en 
en/of interpellaties of actuele vragen bestaat, klikt hij op het kettinkje  vooraan om ze 
toe te voegen aan het verslag. 
 

 
 
Telkens wanneer de (eind)redacteur een agendapunt toevoegt in de applicatie, wordt 
meteen ook automatisch de voorzitter als eerste spreker toegevoegd. Om hem later 
opnieuw als spreker toe te voegen, klikt de redacteur op de foto van de voorzitter, links 
op het scherm. 
 

 
 
Om andere sprekers toe te voegen, klikt hij op de knop  en selecteer hij de 
juiste persoon. 
 
De twaalf meest recente sprekers komen met hun foto in een rijtje te staan naast de foto 
van de voorzitter. Die sprekers kunnen ook opnieuw worden ingevoerd door gewoon op 
hun foto te klikken. 
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Opm. Wanneer de persoon die als voorzitter optreedt, in eigen naam spreekt, wordt hij 
op dat moment als gewone spreker onder zijn eigen naam ingevoerd. 
 
Om een nieuwe beurt aan te maken, vult de (eindredacteur 
voor) de volgende redacteur in het vak Nieuwe Redacteur de 
juiste redacteursinitialen in en klikt hij op het pijltje erachter. 
 
Om te stoppen met het registreren van een plenaire 

vergadering, klikt hij op de knop en daarna op . Om te stoppen met 
het registeren van een V&I-sessie in een commissievergadering, klikt hij op de knop 

 en daarna op . Opmerking: Soms gebeurt het dat er binnen een 
vergadering twee of meer V&I-sessies zijn, bv. wanneer er een schorsing is of wanneer 
er andere agendapunten behandeld worden tussen twee V&I-sessies in. 
 
Redactie 
 
Op basis van het stramien dat in de vergaderzaal al is aangemaakt, wordt in het 
redactielokaal het eigenlijke verslag geredigeerd en gereviseerd. De diverse redacteurs 
herbeluisteren het digitale audiobestand van de ‘beurt(en)’ die ze voor zichzelf in de 
vergaderzaal hebben aangemaakt en zetten, per onderwerp en per spreker, het 
gesproken woord om in een zo woordelijk mogelijk geredigeerd verslag. 
 

Eerst selecteert de redacteur een vergadering door op het -icoontje te klikken. 
 

 
 
Vervolgens opent hij de redactiemodule door in het menu Handelingen op Beurten te 
klikken.  
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Er verschijnt dan een venster met een overzicht van de beurten van de desbetreffende 
vergadering. 
 

 
 

Om een beurt te selecteren klikt de redacteur op het -icoontje (Beurt bewerken). 
 
Er verschijnt een venster met alle gegevens van de desbetreffende beurt. 
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Links op het scherm, onder het gegevensblok van de actieve vergadering, staat nu ook 
een gegevensblok van de actieve beurt. In dat gegevensblok staan o.a. het 
beurtnummer, de redacteursinitialen en de status van de beurt vermeld. Verder staan in 
dat gegevensblok ook nog een knop  om de redactie van de beurt af te sluiten 

en een knop  om terug te keren naar het venster met het overzicht van de beurten. 
 
Centraal op het scherm staat het overzicht van de sprekers van die beurt. Achter de 
namen van de sprekers staan (lege) tekstballonnetjes . Nadat een beurt volledig is 
geredigeerd en verwerkt, komen op die plaats de teksten van de sprekers te staan. 
 
In het overzicht van de sprekers kan de redacteur sprekerstijden aanpassen, sprekers 
verwijderen, nieuwe sprekers toevoegen en bestaande sprekers door een andere spreker 
vervangen. 
 
Het stappenblok rechts op het scherm laat de redacteur toe om, met een druk op de 
knop , vanuit de applicatie een Word-document te genereren. Er wordt een Word-
document geopend met daarin reeds de titels van de journaallijnen en de namen van de 
sprekers (in beveiligde secties). In dat document wordt de eigenlijke tekst van het 
verslag geredigeerd. Wanneer de redacteur daarmee klaar is, slaat hij het Word-
document op, sluit hij het af en gaat hij terug naar zijn beurt in de applicatie om het 
Word-document te verwerken, door op de knop  te drukken. 
 
In de applicatie worden de (lege) tekstballonnetjes  achter de namen van de sprekers 
nu vervangen door de teksten van de sprekers. 
 

 
 

Om de redactie van een beurt af te sluiten en de beurt beschikbaar 
te maken voor revisie, klikt de redacteur links op het scherm, in het 
gegevensblok van de actieve beurt, op de knop . Nu kan 
hij een nieuwe beurt selecteren om te redigeren. 
 
 
 
 
 

 
Met het oog op de revisie van de beurten die door de redacteur afgewerkt zijn, maakt 
ook de eindredacteur gebruik van de redactiemodule in de applicatie, door in het menu 
Handelingen op Beurten te klikken.  
 
In het venster met een overzicht van de beurten van de desbetreffende vergadering ziet 
de eindredacteur welke beurten beschikbaar zijn voor revisie. 
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Om een beurt te selecteren klikt de eindredacteur op het -icoontje (Beurt bekijken). 
 
Ook nu weer verschijnt een venster met alle gegevens van de desbetreffende beurt, én 
de door de redacteur uitgeschreven tekst.  
 

 
 

De eindredacteur klikt vervolgensop de knop  
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Links op het scherm, onder het gegevensblok van de actieve vergadering, staat nu ook 
een gegevensblok van de actieve beurt. In dat gegevensblok staan o.a. het 
beurtnummer, de redacteursinitialen, de initialen van de eindredacteur en de status van 

de beurt vermeld. Verder staan in dat gegevensblok ook nog een knop om de 

eindredactie van de beurt af te sluiten en een knop  om terug te keren naar het 
venster met het overzicht van de beurten. 
 
Centraal op het scherm staat het overzicht van de sprekers van die beurt. Achter de 
namen van de sprekers staat nu de tekst ingevuld. 
 
In het overzicht van de sprekers kan de eindredacteur sprekerstijden aanpassen, 
sprekers verwijderen, nieuwe sprekers toevoegen en bestaande sprekers door een 
andere spreker vervangen. Bovendien kan hij journaallijnen toevoegen en wijzigen. 
 
Op dezelfde manier als de redacteur kan de eindredacteur opnieuw een Word-document 
genereren. In document kan hij de betreffende beurt reviseren. Wanneer hij daarmee 
klaar is, slaat hij het gewijzigde Word-document op, sluit hij het af en gaat hij terug naar 
de beurt in de applicatie om het Word-document te verwerken, door op de knop  te 
drukken. 
 
Om de revisie van een beurt af te sluiten en de beurt beschikbaar te maken op de 
website, klikt de eindredacteur links op het scherm, in het gegevensblok van de actieve 

beurt, op de knop .  
 
In het beurtenoverzicht van de betreffende vergadering krijgt de beurt nu de status 
‘beschikbaar voor publicatie’.  
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Op dat moment verschijnt de tekst van de betreffende beurt op de website van het 
Vlaams Parlement. 
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