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Waarom een proefbestand maken?
Dit doen wij omdat wij de competenties en schrijfstijl willen toetsen. Alleen met een proefbestand is
het voor ons mogelijk te bekijken wat je in huis hebt. Dit proefbestand is slechts 6 minuten en wordt
onbetaald verricht. Wij geven je persoonlijke feedback op je uitwerking. Als we mogelijkheden zien om
verder samen te werken, sturen we je een tweede proefbestand toe. Dit is een opname van een klant,
en deze uitwerking wordt vergoed. Over dit transcript ontvang je weer feedback. Indien dit voor beide
partijen naar wens is, zal de samenwerking worden voortgezet. Indien dit niet het geval is, wordt de
samenwerking beëindigd.

Hoe werkt de website?
Als je een account aanmaakt, heb je daarmee initieel beperkt toegang tot de onlineomgeving. Je vindt
hier de benodigde documenten en bestanden om het proefbestand te kunnen maken en insturen
onder ‘downloads’. Na goedkeuring van het eerste proefbestand krijg je verdere toegang tot de
beveiligde omgeving. Je ontvangt dan ook een instructiedocument met wat meer uitleg over de
onlineomgeving. We zullen het tweede proefbestand (opdracht van een klant) na overleg klaarzetten
in jouw account. De uitwerking van dit bestand moet je volgens de instructies uploaden in de
onlineomgeving.
We geven je uitgebreide feedback op je uitwerkingen en begeleiden je in het toepassen van onze
Standaarden voor transcripten. Als jouw transcripten van dusdanige kwaliteit zijn dat ze zonder
uitgebreide controle naar klanten kunnen, krijg je volledige toegang tot de beschikbare bestanden. Je
kunt dan zelf kiezen welke opdracht je op zou willen pakken (één per keer) en hiermee aan de slag.

Wat kan ik verdienen als transcribent?
De vergoeding voor het transcriberen wordt berekend per minuut audio-opname. De hoogte van deze
vergoeding is afhankelijk van de kenmerken van de opname, en ligt gemiddeld tussen de €0,70 en
€0,80 exclusief btw. Dit betekent dat een bestand van 60 minuten een vergoeding heeft van tussen de
€42,00 en €48,00. Bij bepaalde kenmerken (o.a. spoed/letterlijk/gemiddelde kwaliteit) loopt deze
vergoeding op naar €1,00 (of soms nog hoger). Daarnaast kun je mogelijk ook aan de slag met
ondertitelen, deze vergoeding start vanaf €2,00 per minuut.
Wij kunnen geen uitspraken doen hoe de vergoeding per bestand zich vertaalt naar een uurloon of
maandsalaris, omdat dit mede afhankelijk is van het type bestanden, hoeveel tijd jij nodig hebt om te
transcriberen en of je bijvoorbeeld in de gelegenheid bent om aan spoedbestanden te werken.

Hoeveel tijd kost transcriberen?
Dit is een factor die heel erg verschilt. Gemiddeld gezien heeft een (ervaren) transcribent vier- tot
zesmaal zoveel tijd nodig als dat de opname duurt. Het transcriberen van een opname van dertig
minuten kost dus ongeveer twee tot drie uur. Uiteraard is dit niet alleen afhankelijk van het
geluidsbestand, maar ook de typsnelheid, het gebruik van sneltoetsen of eventueel specifieke
software. Deze software vergoedt Uitgetypt niet, maar wij kunnen hier over adviseren.

Met wat voor deadlines krijg ik te maken?
Onze standaard levertijd is 5 werkdagen. De deadline voor een opdracht is altijd duidelijk zichtbaar in
het systeem, voordat je een opdracht accepteert. Onze deadlines zijn harde deadlines. Het transcript
moet voor de deadline binnen zijn. Het is belangrijk om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen
als een deadline eventueel in het gedrang komt.
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We hebben soms ook opdrachten waarbij het transcript binnen 24 of 48 uur moet worden geleverd,
voor dit soort opdrachten geldt ook een verhoogd tarief. Deze opdrachten worden niet standaard aan
iedere transcribent beschikbaar gesteld, dus mocht je interesse hebben in het verwerken van
spoedopdrachten, laat het ons even weten!

Moet ik mijzelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
Nee, dit is niet verplicht. Je kunt je ook inschrijven als natuurlijk persoon, dus zonder een KvKinschrijving. Let wel dat er ook regels zijn van de Belastingdienst over jouw inkomsten op jaarbasis als
natuurlijk persoon. Wij zijn als onderneming ook verplicht jouw inkomsten jaarlijks aan te geven
middels een UBD (uitbetaalde bedragen aan derden). Meer informatie kun je vinden op de website
vinden van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. (Zie o.a. inkomsten uit overig werk.)
• Wat zijn inkomsten uit overige werk?
• Welke kosten mag ik aftrekken?
• Ben je student? Let op DUO ‘beperking’ qua bijverdienen

Kan ik ook in loondienst werken voor Uitgetypt?
Nee, wij werken met transcribenten uitsluitend samen op freelancebasis.

Hoe moet ik mijn inkomsten aangeven bij de Belastingdienst?
Je moet je inkomsten altijd aangeven bij de Belastingdienst. Welke aangifte je moet doen, en hoe vaak,
hangt af van of je ingeschreven staat als ondernemer, en eventueel onder de
Kleineondernemingsregeling valt, of als natuurlijk persoon zonder onderneming.
1. Ondernemer met btw-plicht: per kwartaal (of per jaar/maand) een aangifte Omzetbelasting
en jaarlijks de Inkomstenbelasting.
2. Kleineondernemersregeling (KOR): geen kwartaal (of jaar/maand) aangifte Omzetbelasting,
wel de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting.
3. Natuurlijk persoon zonder onderneming: jaarlijkse aangifte van Inkomstenbelasting.

Moet ik een minimumaantal uren te werken voor Uitgetypt.nl?
Nee. We werken samen op grond van een samenwerkings- en subverwerkersovereenkomst waarin
geen minimumaantal uren of opdrachten zijn vastgelegd. Tegelijkertijd betekent dit ook dat er geen
verplichtingen zijn in het aantal uur werk of opdrachten dat wij voor jou beschikbaar hebben. Heb je
slechts een aantal uren per maand beschikbaar of een wisselende beschikbaarheid, ook dan ben je van
harte welkom!

Is er altijd een aanbod van opdrachten vanuit jullie om te werken?
In het kort: ja. We zijn de grootste speler in de Nederlandse markt op het gebied van transcriptie, dus
we hebben over het algemeen altijd een flink aanbod van opdrachten. De ervaring leert dat er soms
wat rustigere periodes zijn, bijvoorbeeld de zomervakantie en de start van het nieuwe jaar (o.a. omdat
veel opdrachtgevers gebonden zijn aan het academische jaar).

Kan ik volledig vanuit huis werken?
Zeker! Wij bieden namelijk geen kantoor waarvandaan je kan werken. Onze samenwerking heeft een
flexibel karakter, dus je bent vrij om te werken waar je wilt. Daar moet uiteraard wel voldaan worden
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aan de in de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen veiligheidseisen, zoals een veilige
internetverbinding en het verwerken van persoonsinformatie binnen de EU.

Ik woon/ben op vakantie in het buitenland, kan ik werken voor Uitgetypt.nl?
Dit kan, maar daarbij is er wel een belangrijk onderscheid tussen binnen de EU of buiten de EU. De
opnamen die we verwerken, bevatten vaak persoonsgegevens. Deze gegevens mogen, in verband met
wetgeving, conform onze samenwerkingsovereenkomst niet buiten de EU verwerkt worden.

Ik woon/ben binnen de EU
Dan kan je zeker aan de slag! Zo zijn we bijvoorbeeld ook op zoek naar transcribenten die de
(West-)Vlaamse tongval beheersen, omdat wij ook zeer regelmatig werk hebben van opdrachtgevers
uit België. Sta je ingeschreven in het buitenland, let op dat je de daar geldende regels voor belastingen
nagaat en opvolgt.

Ik woon/ben buiten de EU
Ben of woon je buiten de EU, kun je alleen aan opnamen werken zonder persoonsgegevens. In
bepaalde gevallen kunnen wij een uitzondering maken en jou expliciet toestemming verlenen om
(tijdelijk) opnamen te verwerken buiten de EU. Het is dus belangrijk dat je het ons laat weten als je je
buiten de EU woont of tijdelijk van buiten de EU wilt werken. Dan kijken we samen naar de meest
passende oplossing. Uiteraard geldt ook hier dat je je de regels rondom belastingen van het land waar
je staat ingeschreven volgt.

Moet ik bepaalde software en/of hardware gebruiken om te transcriberen?
Je hebt een computer nodig met daarop Microsoft Word en software om audio- en videobestanden af
te spelen. En natuurlijk een internetverbinding. Een handige, gratis player is VLC Media player. Deze
player draait op de achtergrond en je kunt zelf globale sneltoetsen instellen om onder andere de audio
te pauzeren terwijl je aan het transcriberen bent. Je hoeft zo niet te wisselen tussen Word en de player.
Daarnaast adviseren wij te werken met een koptelefoon of oortje om de opname beter te kunnen
verstaan.
Bevalt het transcriberen je goed en wil je met regelmaat een groot aantal minuten oppakken, is het
interessant om te kijken naar betaalde transcriptiesoftware met meer opties. Zoals het werken met
een voetpedaal of het automatisch plaatsen van timestamps. Zoals bijvoorbeeld de software F4
(https://www.audiotranskription.de/en/f4transkript/)
i.c.m.
een
voetpedaal
(https://www.audiotranskription.de/en/usb-foot-switches/).

Ik gebruik geen Microsoft Word, kan ik dan ook een transcript opmaken?
Het is mogelijk, maar let er wel op dat transcripten met een .doc of docx bestandsformaat moeten
worden opgeleverd. Hoewel er ook andere tekstverwerkers zijn waarmee je bestand zo kan opslaan,
is het wel belangrijk dat de standaard lay-out waarmee wij werken gehandhaafd blijft. Aangezien dit
laatste nog weleens misgaat bij het werken in andere programma’s, hebben wij een sterke voorkeur
voor het werken in Word.
Wij sturen je de standaard lay-out als je een account aanmaakt en je kunt deze daarna altijd vinden in
je account (onder downloads). In de ‘Basisinstructies voor transcripten’ vind je meer informatie over
onze lay-out en de stijlstandaarden die we hanteren.
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Hoe ga ik om met de data die hoorbaar is tijdens het transcriberen?
Het is goed om je te realiseren dat de audio waarmee je werkt heel vaak persoonsgegevens bevat.
Deze moeten conform de privacy wet- en regelgeving verwerkt worden. In de samenwerkings- en
subverwerkersovereenkomst die je ondertekent als we een samenwerking aangaan, staat aangegeven
hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat de vereisten zijn omtrent het verwerken en opslaan
van deze gegevens. Naast de overeenkomst sturen we je ook een aanvullend document met meer
informatie over het goed beveiligen van je computer, zoals wachtwoordvereisten en bitlocking.

Wat voor type opdrachten zijn er beschikbaar op jullie platform?
De opnamen die wij verwerken tot transcripten zijn heel divers, van interviews voor studies en
onderzoeken tot vergaderingen, cursusmateriaal en presentaties. Dit betekent ook dat de
onderwerpen van deze (groeps)gesprekken zeer uiteenlopend zijn. Zie je jezelf door je studie of (werk)ervaring als echte specialist op een onderwerp, kijken we graag samen met jou waar jij je kennis
specifiek voor kan inzetten.

Ik beheers naast het Nederlands ook andere talen, bieden jullie deze ook aan?
Zeer zeker, naast het Nederlands hebben wij ook regelmatig opdrachten in het Engels, Duits, Frans,
Spaans en Italiaans. Mocht je nog een andere taal spreken dan horen wij dat ook graag, want zo nu en
dan komt ook het verzoek binnen voor andere talen.

Ik kan ook vertalen, zoeken jullie ook vertalers?
Wij zoeken ook vertalers, omdat naast transcriptie wij ook diensten leveren zoals ondertiteling in een
andere taal dan de gesproken taal en/of het vertalen van transcripten en andere documenten. Ben je
vertaler, dan horen wij dat graag!
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