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Ondernemen als tolk/vertaler met een beperking



Inleiding



Op zoek naar antwoorden:
1. Is het werken als freelancer iets voor mij? Hoe pak ik bepaalde 
problemen aan, hoe bedenk ik oplossingen voor problemen die vaak 
voorkomen? Hoe kan ik het beste gebruik maken van mijn unieke 
vaardigheden? Waar kan ik terecht voor hulp? Hoe zit het met mijn 
uitkering als ik aan de slag wil als zelfstandig ondernemer?

2. Werken als vertaler op een vertaalbureau: willen ze me wel? Wat 
heb ik mijn werkgever te bieden, en wat kan mijn werkgever mij 
geven? Ben ik open over mijn beperking? Hoe hou ik me staande op 
een groot kantoor, hoe voorkom ik een burn-out? Waar kan mijn 
werkgever terecht voor hulpmiddelen om mij in dienst te kunnen 
houden? 



Over mijzelf: Anouschka Schutte





Wat is een beperking?
Definitie UWV heeft betrekking op arbeidsbeperking. Maar er zijn 
voldoende mensen die weliswaar een beperking hebben (diagnose), 
maar geen arbeidsbeperking. Deze mensen vallen vaak buiten beeld bij 
het UWV, maar ook zij zijn beperkt, alleen niet in hun arbeid (vermogen 
om werk te verrichten).



Hoe houd ik rekening met mijn 
beperking?
Liever niet telefoneren
Dutjes
Strenge structuur 
Aanpassingen in werkdruk (langer doorwerken, minder hard)



Problemen tijdens studie?
Sociale problemen, pesten, vroegtijdige uitval, werkdruk niet 
aankunnen, stress door combinatie van nieuwe woonsituatie en 
studeren

Perfectionisme, gebrek aan structuur, studentenleven, buitenlandstage 
lopen (vreemde omgeving zonder vastigheid)

Bedrijfsstage, voorbereiding op arbeidsmarkt, onzekerheid

Maar uiteindelijk toch altijd oplossing bedenken voor beperkingen, 
tekorten kunnen compenseren en leren doorzetten



Problemen van anderen tijdens 
studie?
- Thuisstudie i.v.m. energie 

- Vechten tegen vooroordelen van docenten, decanen en medestudenten

= leren doorzetten!

- Gebrek aan aangepaste studiematerialen, bv bij gehoorstoornis of visuele 
beperking

- Alles kost veel energie 

- Vaak afhankelijk van anderen

= goed leren plannen (voordeel)



Hindernissen
Bankzaken, administratie, afhankelijkheid van anderen, structuur zelf 
opleggen, factureren. Oplossing: uitbesteden of hulp vragen

Gebrek aan zelfvertrouwen: ben ik wel net zo goed? Moet ik het beter 
doen dan de rest? Oplossing: training, therapie en ervaring zijn hierbij 
helpende factoren. 

Balans werk-privé behouden lastig omdat je werkt wanneer je kunt. 
Nee zeggen is eng want ik MOET het goed of beter doen. Oplossing: 
luister naar goede raad/partner, maak ook een planning voor vrije tijd

Contact met de klant lastig: bellen is soms moeilijk, maar het hoort erbij. 
Oplossing: voicemail instellen met instructies, oefenen met gesprekken 
met bekenden.  

Succesvol ondernemen valt en staat bij je eigen inzet. Duidelijke doelen 
bepalen en goed plannen maken het gemakkelijker. 



Verminderde belastbaarheid
Trial and error: halloooooo man-met-de-hamer!

Leren op tijd te stoppen, om burn-out te voorkomen. 
Diagnose helpt, geeft begrip, ook voor jezelf. 



Netwerken?

Eigenlijk een aparte lezing, het leren netwerken. 

Tegenwoordig kan het ook online: lang leve de social media!

Goed netwerken moet je goed plannen

Netwerken kun je leren (cursussen, hulp van ervaren netwerkers)

Zie mijn blog over netwerken op www.jouwvertaler.wordpress.com

http://www.jouwvertaler.wordpress.com/


Zijn er ook positieve kanten?

Streven naar perfectionisme omdat je beter moet zijn dan een niet-
beperkte vertaler/tolk

Bij ASS: goede focus, alleen kunnen werken zonder contact, houden aan 
eigen structuur en planning, analytisch brein: saaie taken zijn leuk, goed 
concentratievermogen

Bij ASS: taalgevoel, plichtsgetrouwheid, werken volgens de regels, 
deadlines zijn heilig



Positieve kanten?

Visuele beperking: beter concentreren dan anderen, en beter gehoor

Energiebeperking: in staat te pieken als daar ruimte voor is

Gehoorstoornis: betere concentratie, weinig auditieve afleiding

Algemeen: enorm veel doorzettingsvermogen



Adviezen van ervaren vertalers 
met een beperking

Zorg dat je het vak écht leuk vindt.

Zorg ook voor scholing/training op het gebied van ondernemen.

Sluit je aan bij vertalersgroepen. Zorg voor een goed netwerk.

Leer wat je zwakke en sterke punten zijn, en put daar voordeel uit.

Zorg voor een goede balans tussen werk en privéleven (voorkom burn-out)



Hoe ga je van start?
Lijst met sterke punten, lijst met belangrijke factoren

Zoeken naar klanten of werkgever

Goede planning maken.

Gewoon beginnen!

Mailen met mij? Dat kan via info@proactive-translations.nl 



Vragen?


