Inspiratieboek
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Inleiding
Uit recent onderzoek is gebleken dat de klassieke weg waarbij nieuwkomers eerst
Nederlands leren via NT2, om nadien een job of een vervolgopleiding te zoeken, achterhaald
is. Er is meer nood aan aanvullende trajecten waarbij deze doelgroep de Nederlandse taal
verwerft in reële situaties.
Werkgevers kunnen hierin een zeer belangrijke rol opnemen. Arbeidsparticipatie is één van
de belangrijkste hefbomen voor integratie en sociale inclusie. Dit zijn belangrijke
kernaspecten van een volwaardig burgerschap, een centraal streven van onze samenleving
en ons beleid dat vertrekt vanuit het empowermentidee. Vandaar het belang nieuwkomers zo
snel mogelijk aan het werk te helpen.
De keuze om in te zetten op de inclusie van nieuwkomers op de eigen werkvloeren biedt ook
een kans om minder voor de hand liggend arbeidspotentieel aan te boren. Werkgevers die
hierop inzetten, creëren hiermee mogelijkheden voor de eigen organisatieontwikkeling,
gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijkheid om vacatures in te vullen.
Van de arbeidsmarkt zal er dan wel een andere kijk op ‘anderstaligen’ nodig zijn. De
gevraagde taalkennis stemt zelden overeen met de vereiste taalkennis voor de job in
kwestie. Vandaar het belang van inzetten op het toegankelijker maken van bestaande
werkvloeren/ functies en de verdere ontwikkeling van een methodiek om te komen tot
geïntegreerde trajecten waar taalontwikkeling en tewerkstelling hand in hand gaan. Op die
manier creëren we voor anderstalige werkzoekenden nieuwe kansen om sneller te
integreren, de taal sneller machtig te zijn en hun steentje bij te dragen op de arbeidsmarkt.
We geloven hierbij sterk in gecombineerde trajecten waarbij anderstaligen de nodige
hoeveelheid Nederlands leren die nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde job. Taal leer
je het best in de praktijk en dus met de focus op dat deeltje taal dat je nodig hebt in die
specifieke context.
Vandaar onze keuze om anderstaligen de kans te bieden Nederlands te leren ‘in het echte
leven’ op de werkvloer waar er naast aandacht voor (technische) competenties ook veel
aandacht is voor taalverwerving. Dit in plaats van de klassieke weg te volgen waarbij
anderstaligen eerst Nederlands leren via NT2-trajecten, om nadien toegeleid te worden naar
een passende technische opleiding of tewerkstelling.
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Om dit te realiseren moeten we wel sterker inzetten op verdere methodiekontwikkeling én
een intensieve coaching en ondersteuning van de direct leidinggevenden op de werkvloer.
Een investering die op verschillende manieren zijn vruchten afwerpt!
Sinds september 2017 focussen we ons met het project ‘Taal & Tafel’ op de ontwikkeling en
uitbouw van gecombineerde leer-werktrajecten die laagtaalvaardige anderstaligen de kans
bieden taalverwerving te combineren met een passende tewerkstelling. Hierbij zetten we
sterk in op drie elementen:
-

conversatietafels in een bedrijfscontext,

-

de implementatie van een taalmeter/-peterschapsbeleid,

-

taalverwerving op de werkvloer.

In dit handboek delen we onze ervaring, bevindingen en ontwikkelde methodieken. Het kan
een inspiratie zijn voor bedrijven en organisaties die willen investeren in de uitbouw van
gecombineerde leer-werktrajecten voor anderstalige werknemers.
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1. Conversatietafels in een bedrijfscontext

1.1.

Wat?

Conversatietafels zijn informele praatgroepen waar anderstaligen en Nederlandstaligen
elkaar ontmoeten. Er wordt gepraat over allerlei thema’s en onderwerpen: actualiteit, vrije
tijd, sport, familie en vrienden, … Conversatietafels zijn geen Nederlandse les. Er wordt
vertrokken vanuit een café-concept: je komt en gaat wanneer je wil. Anderstaligen oefenen
zo hun Nederlands en Nederlandstaligen ontmoeten mensen met een andere taal en cultuur.
De afgelopen jaren is er in elke stad en gemeente sterk geïnvesteerd in de uitbouw van
zulke ‘praatcafés’, die vertrekken vanuit het aanbod van vrijetijdsbesteding en vaak worden
vormgegeven door Nederlandstalige vrijwilligers. Dit concept van informele taalverwerving
via

1.2.

conversatietafels

is

ook

overdraagbaar

naar

een

bedrijfscontext.

Waarom?

Een andere taal leer je pas als je die effectief gebruikt. Werkvloeren vormen een uitstekend
oefenterrein om dat Nederlands te leren dat je nodig hebt om een job uit te voeren
(= contexttaal) én je te integreren in een bedrijfs- en teamwerking.
Als werkgever laat je de dag van vandaag heel wat potentieel liggen als je kandidaat
werknemers enkel beoordeelt op hun huidige kennis en gebruik van het Nederlands.
Uiteraard vraagt de integratie van anderstalige werknemers in je bedrijf wel de nodige
inspanningen.
Door o.a. de organisatie van conversatietafels op de werkvloer kan je sterk inzetten op de
ontwikkeling van de nodige contexttaal én de integratie en sociale cohesie binnen je bedrijf.
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1.3.

Hoe?

Binnen onze proeftuin ‘Taal & Tafel’ zijn we gestart met de vertaling van de bestaande
methodieken en werkwijzen van conversatietafels in de vrijetijdsbesteding naar een
bedrijfscontext.
Tweewekelijks organiseren we tijdens de middagpauze een ‘Taal & Tafel moment’.
Gedurende 1 uur brengen we onze anderstalige werknemers in contact met een aantal
taalmeters/-peters binnen onze organisatie.

Deze ‘taalmaatjes’ zijn Nederlandstalige

werknemers die reeds enkele jaren verbonden zijn aan onze organisatie en die zich vrijwillig
engageren mee te werken aan dit project (lees verder hoofdstuk 2).
Tijdens deze bijeenkomsten gaan de werknemers met elkaar in gesprek over allerlei
werkgerelateerde thema’s, zoals het verloop van de eerste werkdagen binnen de organisatie
en hoe de anderstalige nieuwkomers dit ervaren hebben, de gewoonten en gebruiken tijdens
pauzes en informele momenten en hoe iedereen zich hierin beweegt, kennismaking met de
verschillende afdelingen en werkzaamheden van het bedrijf, communicatie met collega’s en
leidinggevenden, klantvriendelijkheid, een respectvolle werkomgeving; wat betekent dit? …
Uiteraard komen er ook thema’s aan bod die minder werkgerelateerd zijn, zoals bepaalde
feestdagen en cultuurgebonden gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Pasen, Kerstmis,
Ramadan, Suikerfeest, bepaalde eetgewoontes, muziek en vrijetijdsbesteding, …
Voorbeelden van enkele uitgewerkte gespreksthema’s kan je terugvinden in bijlage 1.
Wij deden alvast veel inspiratie op uit volgend materiaal:

-

‘De Babbeldoos, werkvormen om taal te oefenen voor vrijwilligers en professionals’,
Vormingplus regio Antwerpen

-

‘Babbelonië, leerrijk & gezellig, methoden voor groepsgesprekken over culturele
verschillen (heen)’, Agentschap Integratie & Inburgering
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De doelstelling van deze praatmomenten is tweeërlei:
-

De anderstalige werknemers worden door de taalmaatjes uitgenodigd om in gesprek
te gaan en zo hun - vaak passieve - kennis van het Nederlands actief in te zetten en
om hun spreekangst te overwinnen. Tevens verruimen ze tijdens deze bijeenkomsten
hun woordenschat, kennis van grammatica, verschillen in non-verbale communicatie,
spreekwoorden en gezegden, gebruik van dialect, …

-

Door deze praatmomenten te laten vormgeven en uitvoeren door Nederlandstalige
werknemers die reeds een langere tijd binnen de organisatie werkzaam zijn, speel je
actief in op de sociale cohesie binnen de organisatie. De werknemers leren elkaar en
elkaars cultuur en gewoonten op een andere, zeer informele manier kennen,
waardoor er meer inzicht en wederzijds begrip ontstaat. Je zet m.a.w. actief in op de
realisatie van een inclusieve werkvloer.

1.4.

Kritische succesfactoren

Om conversatietafels in een bedrijfscontext te doen slagen, is het belangrijk aandacht te
schenken aan volgende zaken:

-

De conversatietafels worden grotendeels vormgegeven en uitgevoerd door de
taalmeters/-peters binnen je organisatie. Toch is het noodzakelijk een ‘projectleider’
aan te stellen die zich ontfermt over:
o

de praktische organisatie van de bijeenkomsten

o

de werving van anderstalige deelnemers

o

de werving én opleiding van de Nederlandstalige taalmeters/-peters (zie
verder hoofdstuk 2)

o

het ondersteunen van de taalmeters/-peters en de anderstalige werknemers
bij het bepalen en inhoudelijk uitwerken van de gespreksonderwerpen en de
gebruikte werkvormen.
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Een projectleider bewaakt m.a.w. de kwaliteit van de inhoud, vormgeving en
uitvoering van de conversatietafels en stuurt bij waar nodig. Hij/zij dient dus over de
nodige

kennis

te

beschikken

m.b.t.

het

proces

van

taalverwerving

en

methodiekontwikkeling.
Je kan je projectleider laten bijstaan door o.a. ervaren job- en taalcoaches op de
werkvloer, experten vanuit de Centra Basiseducatie, het Agentschap Integratie en
Inburgering, Centrum voor Taal en Onderwijs, NODW coaches van VDAB, …
Meer informatie over deze organisaties vind je op volgende sites:
o

http://www.jobentaalcoaching.be/

o

https://www.basiseducatie.be/

o

https://www.integratie-inburgering.be/

o

http://www.cteno.be/

o

https://www.vdab.be/hraanbod/nederlands.shtml

Binnen het project ‘Taal & Tafel’ lieten we ons bijstaan door een ervaren taalcoach
van I-Diverso.

-

Bewaak het “niet formele” karakter van deze bijeenkomsten.
Wat is het verschil tussen formeel, informeel en niet formeel leren1?
o

Formeel leren: een leerproces dat plaatsvindt in een georganiseerde en
gestructureerde omgeving (in een school, opleidingscentrum of op de
werkplek) en uitdrukkelijk als leren wordt aangeduid (in termen van
doelstellingen, tijd of middelen). Formeel leren is een bewuste keuze vanuit
het standpunt van de lerende. Het leidt doorgaans tot een certificering.

o

Informeel leren: een leerproces dat voortvloeit uit de dagelijkse activiteiten die
verband houden met het werk, het gezin of de vrijetijdsbesteding. Dit leren
wordt niet georganiseerd of gestructureerd in termen van doelstellingen, tijd of

1

definities van CEDEFOP en de Europese Commissie (2009)
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leerondersteuning. Informeel leren gaat in de meeste gevallen niet uit van een
initiatief van de lerende. Doorgaans leidt het niet tot een certificering.
o

Niet formeel leren: leren dat ingebed is in geplande activiteiten die niet
uitdrukkelijk als leren bestempeld worden (in termen van leerdoelstellingen,
leertijd of leerondersteuning), maar die een belangrijk leerelement omvatten.
Niet formeel leren is vanuit het standpunt van de lerende een bewuste keuze.
Het leidt doorgaans niet tot een certificering.

-

Zorg voor een rustige, taalrijke omgeving.
Voorzie steeds een aparte ruimte waar de werknemers zich welkom en op hun
gemak voelen. Kleed het lokaal ‘taalrijk’ aan. Dit doe je door het beschikbaar stellen
van (beeld)woordenboeken, gebruik te maken van apps gericht op taalontwikkeling,
het beschikbaar stellen van tablets of pc’s waar ze woorden / beelden kunnen
opzoeken, het ophangen van duidelijk visueel uitgewerkt werkmateriaal, posters en
flyers, …

-

Laat de input rond gespreksthema’s grotendeels komen vanuit de anderstalige
werknemers en hun taalmeters/-peters. Dit zorgt voor gedragenheid en engagement.

-

Zorg voor afwisseling in gespreksonderwerpen, maar ook in methodiek:
o

Maak

gebruik

van

ondersteunend

materiaal

zoals

pictogrammen,

afbeeldingen, apps, tablets, posters, …
o

-

Werk een keer in grote groep, kleinere subgroepjes, één op één, …

Hou tijdens de voorbereiding en uitwerking van de gespreksthema’s rekening met de
verschillende taalniveaus. Voorzie op elk niveau voldoende uitdaging en passend
werkmateriaal.
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2. Implementatie van een taalmeter/-peterschapsbeleid

2.1.

Wat?

Een anderstalige en een Nederlandstalige werknemer vormen samen een taalduo. De
Nederlandstalige werknemer is een taalpeter of -meter. Hij helpt zijn anderstalige collega bij
taalproblemen, bereidt samen met hem gesprekken en overleg voor, stimuleert het contact
met andere collega’s, ... Het kan beschouwd worden als een extra taak/verantwoordelijkheid
binnen het klassieke meter-/peterschap.
Binnen onze proeftuin ‘Taal & Tafel’ hebben we bewust gekozen voor een taalmeter/peterschap dat

losgekoppeld

is

van het

klassieke meter-/peterschap

tijdens de

onthaalperiode. M.a.w. de taalmeters/-peters staan niet in voor het inwerken en wegwijs
maken van nieuwe anderstalige werknemers op functie-technisch niveau. Ze focussen zich
volledig

op

de

verdere

taalontwikkeling

van

hun

anderstalige

collega’s

via

de

conversatietafels en ondersteunen hen bij de integratie in het bedrijf door hun kennis over
het bedrijf, de verschillende afdelingen en collega’s te delen.

De opdracht van de taalmeter/-peter bestaat erin:
-

Samen met de projectleider de conversatietafels vormgeven en uitwerken op maat
van de deelnemende anderstalige collega’s.

-

Tijdens de conversatietafels het gesprek op gang brengen, iedereen het woord
geven, het gesprek gaande houden, … Hij/zij geeft geen les, maar modereert het
gesprek.

-

De anderstalige collega’s wegwijs maken in de gewoonten en gebruiken binnen de
organisatie (niet taakgerelateerd!)

-

De anderstalige collega’s in contact brengen met andere collega’s uit het bedrijf om
op deze manier de integratie binnen onze bedrijfscontext te bevorderen.
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-

De anderstalige collega’s informeren over de mogelijkheden om ook buiten het werk
Nederlands te oefenen zoals aanvullende conversatiegroepen, sport- of culturele
activiteiten, …

-

De anderstalige collega’s via informatiedeling ondersteunen in de verdere integratie
in de maatschappij en de (verdere) uitbouw van een persoonlijk netwerk, bijv. het
kenbaar maken van lokale sportinitiatieven, naaiateliers, kinderopvang, scholen, …

2.2.

Waarom?

Door middel van het taalpeter/-meterschap spelen we in op de behoefte die bij onze
anderstalige werknemers sterk leeft, namelijk de (verdere) uitbouw van hun sociaal netwerk.
Via onze taalmeters/-peters komen ze sneller en gerichter in contact met collega’s van
verschillende afdelingen wat de integratie en sociale cohesie binnen de organisatie ten
goede komt.
Door te werken met taalmeters/-peters die reeds langer in dienst zijn en onze organisatie, de
verschillende afdelingen en collega’s goed kennen, verhogen we ook aan de kant van het
zittend personeel het engagement tot de uitbouw van een inclusieve werkomgeving.

2.3.

Hoe?

Alles start met een kwalitatieve rekrutering en selectie van Nederlandstalige werknemers die
zich willen engageren om deze extra rol binnen de organisatie op te nemen.
De vereiste basiscompetenties en voorwaarden binnen het Taal & Tafel project zijn:
-

Interesse hebben om anderstalige collega’s wegwijs te maken binnen ons bedrijf en
hen te ondersteunen in hun taalontwikkeling.

-

Mits ondersteuning kunnen omgaan met cultuurverschillen en hier het gesprek over
durven aangaan.

-

Beschikken over voldoende kennis van het Nederlands.
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-

Beschikken over voldoende communicatieve en sociale vaardigheden om een
gesprek op gang te trekken en te voeden.
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-

Voldoende kennis hebben over de werking/gewoontes van ons bedrijf.

-

Voldoende kennis hebben over het lokaal socio-cultureel leven.

-

Vrijwillige deelname aan het project.

Zelf zijn we gestart met een ruime bekendmaking van het project binnen de organisatie: het
opzet, de doelstellingen, het verwachte engagement, de aangeboden opleiding en
ondersteuning aan de taalmeters/-peters, …
Vervolgens werden via selectiegesprekken het benodigde aantal taalmeters/-peters
gerekruteerd. Per 2 tot 3 anderstalige werknemers werd 1 taalmeter/-peter aangesteld.
Uiteraard vonden we het belangrijk hen de nodige opleiding en ondersteuning aan te bieden.
Volgende vormingsmodules worden standaard aangeboden aan elke taalmeter/-peter:
-

Sessie 1: Doelstelling en aanpak van het project Taal & Tafel.

-

Sessie 2: Taalverwerving: hoe werkt dat?

-

Sessie 3: Klare taal, het creëren van spreekkansen en het geven van feedback in een
veilige omgeving. Hoe doe je dat?

-

Sessie 4: Inhoud en opbouw van de conversatietafels en het taalmeter/-peterschap.

-

Regelmatige intervisiesessies

Enkele tips en tricks voor het begeleiden van conversatietafels werden uitgeschreven (zie
bijlage 2).
Van zodra de taalmeters/-peters over de nodige skills bezaten, zijn we effectief van start
gegaan met onze conversatietafels.

De projectleider speelt een belangrijke rol in de rekrutering, opleiding en begeleiding van de
taalmeters/-peters. Binnen ons Taal & Tafel project werd de projectleider hierin ondersteund
door een ervaren taalcoach van I-Diverso. Je kan eveneens een beroep doen op
organisaties zoals het Agentschap Integratie & Inburgering, Centra voor Basiseducatie,
Centrum voor Taal en Onderwijs, …
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2.4.

Kritische succesfactoren

Schenk in het werken met taalmeters/-peters voldoende aandacht aan volgende zaken:

-

Besteed voldoende aandacht aan het rekruterings- en opleidingsproces van de
taalmeters/-peters. Er wordt een langdurig engagement verwacht. Daar tegenover
staat een fikse investering in de opleiding en coaching van de taalmeters/-peters door
de projectleider.

-

Zorg voor de nodige diversiteit in de groep van de taalmeters/-peters. Net zoals de
groep van anderstalige werknemers zeer divers is, is het belangrijk ook een goede
weerspiegeling van de aanwezige diversiteit in de groep van Nederlandstalige
werknemers na te streven.

-

Ondersteun de taalmeters/-peters bij de uitvoering van hun rol door de nodige
intervisiemomenten en individuele coaching te voorzien.

Bied hen voldoende

voorbereidingstijd om de conversatietafels kwalitatief vorm te geven.

-

Ondersteun de projectleider. Doe hierbij beroep op ervaren bedrijfsexterne experten.
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3. Taalverwerving op de werkvloer

3.1.

Wat?

Zoals we reeds eerder schreven, vormen werkvloeren een uitstekend oefenterrein om dat
Nederlands te leren wat je nodig hebt om een job uit te voeren. Een andere taal leer je pas
als je die effectief gebruikt.
Naast de organisatie van conversatietafels en de introductie van een taalmeter/-peterschapsbeleid, is het zeer belangrijk de effectieve werkvloer taaltoegankelijk te maken en de direct
leidinggevenden de nodige inzichten rond taalverwerving, -ondersteuning en -coaching op de
werkvloer bij te brengen.

3.2.

Waarom?

De huidige krapte op de arbeidsmarkt voelen we allemaal. Door in te zetten op het
toegankelijker maken van bestaande werkvloeren en functies, komen kandidaten in beeld die
over heel wat technische competenties beschikken, maar vaak nog een leertraject m.b.t.
taalontwikkeling te doorlopen hebben.
Door werkvloeren taaltoegankelijk te maken, met oog voor taalondersteuning door de direct
leidinggevenden, creëer je een win-win situatie: vacatures worden sneller ingevuld en
anderstalige werkzoekenden dragen sneller hun steentje bij op de arbeidsmarkt, wat de
integratie in de brede maatschappij ten goede komt. Hiervoor is een andere kijk nodig op
“anderstaligen”.
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3.3.

Hoe?

Eerst en vooral is het belangrijk goed in beeld te brengen wat de effectieve taalvereisten van
een bepaalde functie zijn. Vaak stemt de gevraagde taalkennis niet overeen met de vereiste
taalkennis voor de job in kwestie. Kijk dus kritisch naar de gehanteerde taalselectiecriteria
tijdens aanwerving.
Vervolgens moet er voldoende aandacht besteed worden aan de creatie van een taalrijke
werkomgeving. Hiermee bedoelen we een werkomgeving waar de nodige aandacht wordt
besteed aan het geven van duidelijke instructies, visueel uitgewerkte werkplanningen en
veiligheidsinstructies, het werken met ondersteunend beeld- en woordmateriaal, het
bijbrengen en toelichten van vaktechnische woordenschat bijvoorbeeld a.d.h.v. een fotomap, het gebruik van woordlabels op belangrijk werkmateriaal, werken met ondersteunende
digitale tools zoals google-translate, zorgen dat de werkomgeving geen overdaad aan
beelden, woorden en richtlijnen bevat maar duidelijk en gestructureerde boodschappen
uithangen, … Kortom; een taalrijke werkomgeving stimuleert en prikkelt de anderstalige
werknemers om net die woordenschat te verwerven die nodig is om zijn functie uit te voeren.
Tot slot is het belangrijk dat direct leidinggevenden inzicht verwerven in hoe mensen leren en
hoe het proces van taalverwerving verloopt. Via deze inzichten kunnen ze hun aanpak,
communicatie en stijl van leidinggeven afstemmen op de behoeften van anderstalige
werknemers.
Tijdens ons Taal & Tafel project werd onze direct leidinggevende gecoacht en opgeleid door
een ervaren job- en taalcoach van I-Diverso. Naast inzichtverwerving bij de leidinggevende
werden de werkomgeving, de gebruikte instrumenten en communicatietools grondig onder
de loep genomen en herwerkt waar nodig. Deze ‘coach the coach’ methode heeft ervoor
gezorgd dat de leidinggevende over de nodige coachvaardigheden beschikt om anderstalige
werknemers passend te ondersteunen tijdens hun leer-werktraject.
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3.4.

Kritische succesfactoren

Besteed steeds voldoende aandacht aan:

-

Investeer in de opleiding/ondersteuning van je leidinggevenden. Zorg dat ze over de
nodige skills beschikken om taalondersteuning en –coaching op de werkvloer te
voorzien.

-

Werk op maat van de anderstalige werknemer. Iedere werknemer heeft andere
opleidings- en ondersteuningsnoden.

-

Screen de werkomgeving en gebruikte communicatie- en werkinstrumenten op hun
taaltoegankelijkheid. Gebruik klare taal en voorzie visuele ondersteuning indien
nodig.

-

Stem je taalvereisten af op de job in kwestie en besef dat je een taal het beste leert in
‘het echte leven’ op de werkvloer. Gun anderstalige werknemers de nodige groeitijd.

-

Herken en grijp informele oefenkansen aan op de werkvloer.

-

Praat Nederlands op de werkvloer. Schakel enkel over naar een andere taal wanneer
dit echt noodzakelijk is (bijv. bij gevaar).
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Bijlagen

Bijlage 1: enkele voorbeelden van uitgewerkte gesprekthema’s

COMPLIMENTENDAG
De deelnemers oefenen in het kader van complimentendag (1 maart) op het geven van complimenten aan
collega’s.
Materiaal
n.v.t.

Zo ga je te werk tijdens een Taal & Tafel moment
Splits de groep in 2, afhankelijk van het taalniveau.
Stel vragen:


Wat is een compliment?



Een compliment is fijn om te krijgen, maar is in sommige culturen totaal niet gangbaar.
Bevraag waar wel en waar niet…



Je kan een compliment geven over het uiterlijk: je haar is mooi, je hebt een mooie jurk
aan,… en over het gedrag: de poetskar is steeds aangevuld, dat doe je goed – de vloer ziet
er heel schoon uit, goed gedaan - …

Daag de anderstaligen uit om elkaar een compliment te geven. Vraag ook of ze zelf wel eens een
compliment gekregen hebben.
Vraag aan het einde van de Taal & Tafel aan de deelnemers welk nieuwe woorden ze geleerd
hebben. Kies hieruit een woord van de week en schrijf het 2x op een sjabloon om op te hangen.

Maak het moeilijker of gemakkelijker
Niveau 1.1: Leg het concept ‘compliment’ uit. Geef zelf een aantal voorbeelden. Gebruik foto’s en
pictogrammen ter ondersteuning.
Niveau 2.1: Laat hen eerst zelf uitleggen wat een compliment is, ondersteun indien nodig.
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RESPECT
De deelnemers leren wat respect is en de verschillen binnen de culturen.
Materiaal


Foto’s die respect illustreren

Zo ga je te werk tijdens een Taal & Tafel moment
Splits de groep op in kleinere groepjes.
Schrijf het woord op een groot wit blad en stel de vragen: Wat wil dit voor jou zeggen? Wat
roept dit woord op? Begrijp je het woord? Respect is voor iedereen verschillend.
Synoniemen: eerbied, waardering, compliment, vriendelijkheid, achting, sympathie.
Foto’s van respect ter illustratie gebruiken.
Respect tonen voor …. ?
o
o
o

Personen: wie dan? Ouderen, baas, collega’s, andere cultuur …
Materiaal: voor welke materialen op het werk? Laat materialen benoemen en oefen de
woordenschat.
Regels en afspraken van het werk? Welke zijn dat dan?

Stellingen (voor of tegen / groen of rood). Het taalmaatje leest de stellingen voor en de
deelnemers geven hun mening.
o
o
o
o
o
o
o

Ik respecteer alleen mensen die mij respecteren. Ik ben alleen vriendelijk tegen mensen
die tegen mij vriendelijk zijn.
Ik heb geen respect voor misdadigers.
Iemand die oud is, verdient meer respect.
De baas of de klant vraagt mij elke week om langer te blijven. Als ik weiger toon ik geen
respect.
Ik zeg tegen mijn collega of baas dat hij iets goed heeft gedaan.
Ik zeg eerlijk wat ik denk, ook al is het moeilijk.
Respect krijg je niet zomaar van anderen.

Is respect tonen anders in verschillende culturen?
Vraag aan het einde van de Taal & Tafel aan de deelnemers welk nieuwe woorden ze geleerd
hebben. Kies hieruit een woord van de week en schrijf het 2x op een sjabloon om op te hangen.

Maak het moeilijker of gemakkelijker
Niveau 1.1: Respect non-verbaal laten zien.
Niveau 2.1: Laat de deelnemers zelf mee noteren op het groot blad.
Dit inspiratieboek is het resultaat van een project, gefinancierd door het Agentschap Integratie&Inburgering,
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COMMUNICATIE OP DE WERKVLOER
De deelnemers zien het belang van communicatie op de werkvloer in en gaan hierover in gesprek.
Materiaal


Schema over belang van communicatie

Zo ga je te werk bij een Taal & Tafel
Splits de groep op in kleinere groepjes. Vertel dat het onderwerp van vandaag communicatie is.
Waarom is communicatie belangrijk? Elkaar niet begrijpen zorgt voor frustratie. Samenwerken
houdt ook in dat je moet communiceren.
1.

2.

Vragen naar duidelijkheid of meer uitleg
a. Wat doe je als je een woord niet begrijpt?
Laat eerst de antwoorden van de deelnemers komen.
- Vragen om herhaling
Ik heb het niet goed begrepen Wil je het herhalen aub?
Kun je dat nog eens zeggen?
Wat zeg je?
- Vragen om duidelijker/langzamer te praten
Kan u harder praten aub?
Kunt u langzamer praten aub?
Kunt u duidelijker praten aub?
b. Wat doe je als je een instructie of een vraag niet begrijpt?
Laat eerst de antwoorden van de deelnemers komen.
- Je kan zeggen dat je het niet begrijpt:
Ik begrijp het niet/ Ik snap het niet/Ik weet niet wat dat woord betekent.
- Je kan om uitleg vragen:
Wat betekent dat? Wat bedoelt u? Wat is dat? Wat wil je zeggen met …?
c. Herhaal wat je wel begrepen hebt!
Als je een instructie krijgt, is het goed om deze kort te herhalen. Zodoende
weet je ‘ploegbaas’ dat je de opdracht begrepen hebt.
Oefening (om beurt):
- Je teamleader geeft je een opdracht, maar je begrijpt het niet. Wat zeg je tegen je
baas?
- Je praat met een collega en hij gebruikt een uitdrukking die je niet kent. Bv. Je
moet geen olie op het vuur doen. > Hoe reageer je?
- Je gaat naar de winkel en aan de kassa klopt de rekening niet. Volgens jou is de
rekening te hoog. Wat zeg je aan de kassierster?
- Een collega die anders altijd heel vriendelijk is, kijkt vandaag heel boos. Wat zou je
zeggen tegen hem/haar?

-

Je baas legt een heel moeilijke procedure uit en hij praat veel te snel. Wat
zeg je aan je baas?
Je belt naar de onderhoudstechnieker maar er is heel veel lawaai op de
achtergrond. Je verstaat de persoon aan de andere kant van de lijn heel
moeilijk. Wat zeg je?
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Vraag aan het einde van de Taal & Tafel aan de deelnemers welk nieuw woord ze geleerd hebben.
Kies hiereenwoord van de week en schrijf het op een papier en hang dit op in het lokaal of op de
werkvloer.

Maak het moeilijker of gemakkelijker

Voor laagtaalvaardige deelnemers: ondersteun het belang van communicatie met een schema.
Voorbeeld:

Voor anderstaligen met een hoger taalniveau:
Vraag naar concrete voorbeelden wanneer de communicatie op de werkvloer vlot verloopt en
wanneer vinden ze communiceren nog moeilijk.
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COMPETENTIES IN KAART

Leg uit aan de hand van een tekening ‘de hand’ waar je goed in bent, waar je heen wil, wat doe je
niet graag, waar kan je nog in groeien.
Materiaal


Tekening van de hand met pictogrammen

Zo ga je te werk bij een Taal & Tafel
Verdeel de groep in kleine groepjes van max 4 deelnemers.
Leg het schema van de hand in het midden van de tafel.
Steek je hand op en koppel heel duidelijk aan elke vinger een vraag:
-duim: wat gaat er goed in je job? Waar ben je goed in? Welke taken gaan goed?
-wijsvinger: wat wil je nog bereiken? Waar wil je naar toe?
-middelvinger: wat doe je niet graag, wat vind je niet fijn in je job?
-ringvinger: waar ben je trouw aan? Wat ga je blijven doen?
-pink: Waar kan je nog in groeien? Wat zijn werkpunten voor jou?
Doe zelf eerst voor en formuleer kort je antwoorden. Ben je ervan bewust dat
reflecteren voor sommige deelnemers erg moeilijk is. Help hen bij het formuleren van
hun antwoorden.
Laat elke deelnemer tijdens het antwoorden van de vragen daadwerkelijk zijn hand
opsteken en vinger na vinger de vragen beantwoorden. Dat geeft structuur en zorgt
dan de deelnemer het kort houdt.

Vraag aan het einde van de Taal & Tafel aan de deelnemers welk nieuw woord ze
geleerd hebben. Kies hieruit een woord van de week en schrijf het op op een sjabloon
en hang dit woord op in het lokaal of op de werkvloer.
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Maak het moeilijker of gemakkelijker
Voor anderstaligen met een hoger taalniveau: vraag of ze de competenties in hun job kennen en
doe de oefening aan de hand van deze competenties.
Voor minder taalvaardigen: als zij de competenties niet kunnen verwoorden, mag je de oefening ook
doen met taken op de werkvloer of van hun privéleven bijvoorbeeld in het huishouden.
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Bijlage 2: tips en tricks voor taalmeters/-peters tijdens conversatietafels2

Taal & Tafel geeft anderstalige werknemers van WEB de kans om het Nederlands dat ze al
beheersen, te oefenen en uit te breiden. Daarbij moeten ze vaak een drempel overwinnen.
Het is aan het taalmaatje om iedereen aan de praat te krijgen en te houden. Het is daarom
belangrijk dat je een veilig klimaat schept. Belangrijk hierbij is dat je je bewust bent van de
diversiteit aan gesprekspartners waarmee je te maken zal krijgen. Je krijgt mensen aan je
tafel met een verschillende achtergrond en nationaliteit en met een verschillend taalniveau.
Daarnaast is natuurlijk ook iedereen anders. Zo zal je mensen aan tafel krijgen die een
houding hebben van ‘klinkt het niet, dan botst het maar’, en je zal ook mensen ontmoeten die
van nature stiller zijn. Het is een kwestie van allebei de houdingen te stimuleren en er correct
op in te spelen.
De tips die je hierna leest, zullen zeker niet voor iedereen of in elke situatie toepasbaar zijn.
Gebruik ze daarom als leidraad en pas ze aan waar het nodig lijkt.

Hoe stimuleer je het gesprek?

1. Positieve feedback
Als je iemand een positieve opmerking geeft nadat hij/zij iets gezegd heeft, laat dit de
persoon zich goed voelen. De deelnemer zal dan ook vlugger geneigd zijn om verder te
willen praten.
Bijvoorbeeld:

2

-

Ik begrijp wat je bedoelt, kan je daar nog iets meer over zeggen?

-

Ik wil daar wel graag jouw mening over horen.

-

Dat heb je mooi/goed gezegd.

Bron: praatpunt Dinamo, Cultuurhuis De Warande
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2. Observeer en onthoud
Probeer de naam en de origine van de deelnemers te onthouden. Zo moeten ze weeral niet
dezelfde vragen beantwoorden en voelen ze zich meteen thuis.

3. Toon de spreker duidelijk dat je luistert
Dit kan door af en toe hmm, knikken en/of glimlachen. Zo laat je zien dat je begrepen hebt
wat er werd gezegd. Met oogcontact en aanrakingen moet je wel voorzichtig blijven. Niet
elke cultuur apprecieert dit.

4. Let op de lichaamstaal van anderen
Dit zegt vaak meer dan de gesproken taal. Een frons, een afwezige blik kan aantonen dat de
persoon het gesprek misschien niet kan volgen ook al wordt er dikwijls positief geantwoord
op de vraag ‘begrijp je?’. Een simpele maar gerichte vraag kan de persoon zo weer bij het
gesprek betrekken.

5. Aanknopingspunten uitbreiden
Als de deelnemers jou een gesloten vraag stellen, antwoord dan niet enkel met ja of nee,
maar zorg in je antwoord naar aanknopingspunten.
Bijvoorbeeld:

“Ben jij een taalmeter? Ja, voor mij is het de eerste keer. Kom jij al lang naar onze Taal &
Tafel momenten? Wat vind je ervan? …”
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Hoe reageer je op fouten?
In de eerste plaats moet je soms afwegen of je wel reageert. De deelnemers moeten voelen
dat zij fouten mogen maken, anders loop je het risico dat ze dichtklappen. Sommige
deelnemers willen dan weer constant verbeterd worden.
Als je reageert, kan je dat op verschillende manieren doen:

1. Modelleren
Dit betekent dat je ingaat op wat de deelnemer zegt en terloops de fout verbetert.
Bijvoorbeeld:

“Gisteren ben ik thuis geblijft. Echt? Ben je gisteren thuisgebleven (met een lichte nadruk).”
Zo blijft de inhoud van het gesprek centraal staan en wordt de fout niet ‘bestraft’.

2. Expanderen
Het onderwerp blijft centraal en je breidt het uit. Zo blijf je de geïnteresseerde luisteraar en
stimuleer je het verdere gesprek.
Bijvoorbeeld:

“Gisteren ben ik thuis geblijft. Waarom ben je gisteren thuisgebleven?”

3. Ivm de uitspraak
‘Geblijft’ gaan wij als toehoorder automatisch corrigeren tot ‘gebleven’. Zo doen we dat met
de meeste grammaticale fouten, wij trekken die automatisch recht als we deze horen.
Vaak worden anderstaligen echter foutief begrepen als ze een woord verkeerd uitspreken
en weten wij als toehoorder niet wat ze bedoelen.

Dit inspiratieboek is het resultaat van een project, gefinancierd door het Agentschap Integratie&Inburgering,
uitgevoerd door WEB vzw en I-Diverso, meer info www.i-diverso.be
26

Bijvoorbeeld:

Als iemand ons bij het binnenkomen zegt dat hij te laat is omdat er een bom op de weg lag,
gaan wij ongetwijfeld fronsen. Uiteraard bedoelt hij een ‘boom’.
Erger is wanneer hij vertelt dat hij de ‘hoer’ deze maand nog moet betalen …

Het is belangrijk dat wij hun aandacht vestigen op de juiste uitspraak en hen daarbij ook
helpen.
Sommige klanken (bijv. uu) zijn in de meeste andere talen onbekend of zijn voor
anderstaligen bijna onuitspreekbaar (bv –ng, sch-). Onze taak bestaat erin hen hierop te
wijzen en te laten oefenen in de juiste uitspraak.
Leg uit dat het woord foutief uitgesproken een totaal andere betekenis kan hebben, bijv. buur
– boer, kuur – koer, vijl – veel, licht – lucht, vel – veel, zal – zaal, bom – boom, …
En daarna oefenen:
-

Je kan zelf een aantal woorden met de probleemklank opschrijven en verschillende
keren laten lezen.

-

Vraag hen andere woorden te geven met die klank en uit te leggen wat die woorden
betekenen.

-

…

Vaak is het zo dat de deelnemers gegeneerd zijn als ze iets niet juist uitgesproken krijgen;
hou hier rekening mee. Als je ondervindt dat ze het vervelend vinden, wijs hen op het belang
ervan maar drijf het niet door tegen hun zin.
Het is belangrijk dat je zelf ook goed articuleert; je mag dit ook van de deelnemers vragen.
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Nog enkele belangrijke tips
-

Verwacht niet té veel vooruitgang op korte tijd. Geduld is ook hier een mooie deugd.

-

Vermijd vertalingen. Probeer om het woord te omschrijven, geef een synoniem, of het
tegenovergestelde, gebruik het in een context of geef voorbeelden…
Af en toe een woordje in een tussentaal toespelen kan natuurlijk wel, maar dan vlug
terug naar het Nederlands.

-

Let op: het is een gesprek, geen interview. Bedenk hierbij ook dat anderstaligen al zo
vaak hebben moeten uitleggen vanwaar ze komen, hoe lang ze in België zijn, … Ga
het gesprek aan over andere onderwerpen.

-

Spreek traag en duidelijk, maar daarom niet luider. Dit geeft echter nog geen garantie
dat je dadelijk begrepen wordt. Kijk naar het non-verbale gedrag!

-

Gebruik korte zinnen en stel open vragen.

-

Bedek je mond niet; mensen hebben ook steun aan liplezen.

-

Zorg ervoor dat je voldoende herhaalt. De meeste mensen onthouden een woord niet
als ze het maar 1 keer gehoord hebben.

-

Steek niet te veel tijd en energie in woorden die ze niet veel meer gaan tegenkomen.

-

Pas op met figuurlijk taalgebruik (bijv. je zal dat vlug onder de knie hebben).
Zonder dat het we beseffen, gebruiken we heel veel beeldspraak. Probeer je ervan
bewust te zijn en licht toe waar nodig. Kijk naar het non-verbale om te checken of ze
mee zijn.

-

Gebruik waar het kan internationale woorden. Veel woorden zijn in meerdere talen
ongeveer hetzelfde en daardoor meestal gemakkelijker te verstaan. Bijv. telefoneren
cfr bellen, annuleren cfr afzeggen, consulteren cfr raadplegen, …

-

Dialect! Natuurlijk geven we de mensen een algemene taal mee, maar indien de
streektaal voor een bepaald woord veel meer gebruikt wordt, geven we het de
deelnemers ook best mee. Bijv. in onze streek gaan weinig mensen naar de slager
voor ham; de meesten gaan naar de beenhouwer voor hesp.
Bij de meest gevorderden kan je ook aandacht geven aan plaatselijke uitdrukkingen,
want dat is wel wat ze in de straat horen. Bijv. hij was poepeloere zat ipv
stomdronken.
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-

Bij de meer gevorderden kan je ook uitbreiden.
Bijv. het regent – het giet – het miezert – motregen – regenbui - …
Bij beginners houden we ons best aan 1 term om de zaken niet moeilijker te maken
dan ze al zijn.

-

Hou rekening met hun voorkennis.
Let niet enkel op hun taalkennis, maar ook op de voorkennis over het onderwerp
waarover je praat. Bijv. niet iedereen weet dat Boudewijn ooit onze koning was, wie
Suske en Wiske zijn, wie Martine Thange is, ...
Hou ook hier het non-verbale gedrag in het oog!

-

Fouten maken mag!
Men kan enkel iets bijleren in een veilige omgeving. Wij moeten er dus voor zorgen
dat de deelnemer het gevoel heeft dat fouten maken mag! Benadruk dat je het
apprecieert dat hij/zij in het Nederlands probeert.

-

Vermijd kromtaal (tarzantaal) of babytaal. Zorg ervoor dat je zelf geen gebroken
Nederlands gaat praten. Vervoeg je werkwoorden en laat geen lidwoorden weg.

-

Je kan ook dingen opschrijven of tekenen. Soms helpt dat om iets beter te begrijpen
dan in de gesproken taal.

-

Als men vraagt om iets te herhalen, kan je het best eerst herhalen zoals je het de
eerste keer zei. Het kan zijn dat het gewoon niet goed gehoord werd.

-

Soms komt men vrij bot over als men in de vreemde taal de nuances en de
klemtonen niet kent. Hou in gedachten dat dat vaak zo niet bedoeld is.

-

Vermijd het aan elkaar linken van woorden. Het is belangrijk dat de toehoorder de
woorden van elkaar kan onderscheiden. Las daarom bij de herhaling van een
onbegrepen zin een korte pauze in tussen elk woord. Vermijd bij beginners ook
samentrekkingen als “ ’t is”, “ ‘k weet ‘t”.

-

Kies voor eenvoudige woorden. ‘Iets opeten’ zal vlugger begrepen worden dan
bijvoorbeeld iets ‘verorberen’.

-

Vermijd het gebruik van vultaal zoals tja, tiens, allez, … Alle ruis kan storen bij het
proberen te begrijpen van informatie.
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-

Wees expliciet: zeg duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ want ‘uh uh’ is in vele culturen niet bekend.

-

Wacht tot de persoon is uitgepraat. Wees geduldig.

-

Vergeet niet dat het de deelnemer is die moet oefenen. Vermijd dus zelf te veel aan
het woord te zijn.

-

Als de deelnemers met elkaar in het Nederlands (!) aan het praten zijn, is dat prima.
Je blijft het gesprek natuurlijk wel modereren.

Veel praatplezier!

Dit inspiratieboek is het resultaat van een project, gefinancierd door het Agentschap Integratie&Inburgering,
uitgevoerd door WEB vzw en I-Diverso, meer info www.i-diverso.be
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en
evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van WEB vzw.
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