
Word onze nieuwe tolk! 

Wie ben je? 

- Je spreekt een exotische taal (zie knelpunttalen) 

- Je spreekt goed Nederlands, Frans en/of Engels* 

- Je woont in Brussel en je hebt tijd om tijdens de week te tolken 

- Je hebt ervaring met sociaal tolken of je wil hier graag meer over bijleren  

- Je kan je inleven in een situatie maar je kan toch een professionele afstand bewaren 

- Je komt op tijd op je afspraken 

Wat doe je bij ons? 

Met jouw talenkennis help je anderstaligen in de sociale sector 

- Je volgt eerst en vooral een halve dag de inleidende vorming ‘deontologie van het sociaal tolken’ 

- Je vertaalt mondelinge gesprekken van het Nederlands, Frans of Engels naar een andere taal (per 

telefoon of ter plaatse)  

 

Hoe gaan we te werk?  

- Je geeft zelf je beschikbaarheid door en wij stellen je tolkopdrachten voor  

- De tolkopdrachten zijn steeds op verplaatsing (regio Brussel, uitzonderlijk daarbuiten) of per 

telefoon 

Wat doet Brussel Onthaal? 

Wij maken communicatie mogelijk tussen anderstaligen en diensten in de sociale sector (bijvoorbeeld: 

bij de psycholoog, in een asielcentrum, op school of bij de dokter). We doen dat door sociaal tolken in te 

zetten die alles vertalen wat beide partijen zeggen.  

Wat krijg je ervoor terug? 

- Je beleeft unieke ervaringen 

- Je krijgt een warm onthaal  

- Je volgt interessante vormingen  

- Je kan je Nederlands, Frans en/of Engels verder perfectioneren 

- Je maakt deel uit van een groot netwerk tolken en vertalers  

- Je wordt uitgenodigd op onze activiteiten (nieuwjaarsreceptie, lentebarbecue, …) 

- Je wordt niet vast in dienst genomen, maar je krijgt een onkostenvergoeding  

- Je kan samenwerken onder verschillende statuten (vrijwilliger, zelfstandige, PWA of SmartBe) 

*Talen + niveau: 

Je hebt niveau B2 van het Nederlands, Frans en/of Engels. 

- Je kan dit bewijzen door ons een kopie van een diploma of certificaat te tonen 

- Als je dit niet hebt, kan je bij ons een taaltest maken (voor Engels of Frans), of de tolktest afleggen bij 

het Huis van het Nederlands (voor Nederlands) 

 

Ben je geïnteresseerd? Contacteer ons nu! 



Mail naar Sofie Van den Bussche – sofie@brusselonthaal.be 
 
Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel 

tel: 02/511.27.15 | fax: 02/503.02.29 

www.sociaalvertaalbureau.be   

 
Datum: 27.03.2018 
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