DRAAIBOEK ABC-KAFFEES
Hoe start ik een conversatietafel?
Een draaiboek met handige tips en voorbeelden.
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INLEIDING
Bent u van plan om binnenkort conversatietafels voor anderstaligen op poten te zetten? Weet je niet
goed hoe er aan te beginnen?
Dan ben je bij het juiste adres! Dit is een draaiboek, opgemaakt in het kader van het project ‘Elke dag
Nederlands!’.
Het project ‘Elke dag Nederlands!’ is een tijdelijk project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Na
een projectoproep van het Agentschap Integratie en Inburgering stuurde de intergemeentelijke
dienst (W)Integratie dit project door.
Dertig projecten in Vlaanderen werden gesubsidieerd door het Agentschap Integratie en Inburgering.
Het project ‘Elke dag Nederlands!’ liep van 17/09/2017 t.e.m. 30/06/2019.
Wat houdt het project ‘Elke dag Nederlands!’ nu precies in?
Het project ‘Elke dag Nederlands!’ is een project onder de intergemeentelijke dienst (W)Integratie.
(W)Integratie is actief in vier gemeenten, namelijk De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.
Het project is onderverdeeld in drie acties.
De eerste actie is het ABC-Kaffee, waarover dit draaiboek gaat. De ABC-Kaffees zijn conversatietafels
georganiseerd voor volwassen anderstaligen.
Het ABC-Kaffee creëert een extra kans voor anderstaligen om Nederlands te oefenen buiten de
schooluren om.
De tweede actie is ABC@Werk.
Via ABC@Werk helpen we anderstaligen een geschikte vrijwilligersjob te vinden, waar ze hun niveau
Nederlands kunnen bijschaven met de hulp van andere medewerkers ter plaatse. Hiervoor trainen
we binnen de organisaties taalcoaches. De opleiding van de taalcoaches gebeurt via een
samenwerking van (W)Integratie met de VDAB.
De derde actie is Keurmerk Elke dag Nederlands.
Met het keurmerk ‘Elke dag Nederlands!’ tonen handelaars en diensten duidelijk aan dat zij het
nodige geduld aan de dag leggen om anderstaligen te stimuleren om ook bij hen het Nederlands te
oefenen via dagdagelijkse boodschappen en activiteiten.
De draaiboeken van de twee overige acties kunt u ook opvragen.
Hoe werkt dit draaiboek?
In dit draaiboek maken we een onderscheid tussen een werking met een projectcoördinator en een
verankerde werking zonder projectcoördinator. De ABC-Kaffees zijn nl. verankerd, d.w.z. opgenomen
in de werking, door het Sociaal Huis/OCMW per gemeente.
Ook vind je geregeld ‘tips’, ‘good practices’ en ‘valkuilen’ terug. Dit betekent het volgende:
‘tips’: zaken waar je rekening dient mee te houden, ‘good practices’: goeie
praktijkvoorbeelden/zaken die we zelf opmerkten en ‘valkuilen’: moeilijke punten die we zelf
ondervonden.
Veel succes met de opstart van uw nieuw project!

1. Doel
Wat houdt een conversatietafel nu precies in?
Een conversatietafel mag je niet vergelijken met Nederlandse les.
Tijdens een conversatietafel krijgen de deelnemers de kans om Nederlands te oefenen, het is dus een
oefenkans Nederlands. D.w.z. dat anderstaligen op een veilige en aangename manier Nederlands
kunnen oefenen met andere anderstalige deelnemers en Nederlandstalige vrijwilligers.
De deelnemers krijgen de kans om opgedane kennis uit de Nederlandse les in te oefenen tijdens de
conversatietafels.
Het ABC-Kaffee is een conversatietafel voor alle anderstaligen. Iedereen die de Nederlandse taal wil
oefenen is dus welkom.
Omdat alle anderstaligen welkom zijn in het ABC-Kaffee heb je een zeer diverse doelgroep.
Anderstaligen uit eigen land (Franstaligen etc.) of nieuwkomers uit Somalië of anderstaligen uit
Europa of … zijn vaste klant bij het ABC-Kaffee.
Ook verwachten we in het ABC-Kaffee niet een bepaald niveau Nederlands. Hierdoor heb je opnieuw
een zeer gevarieerde groep van beginnende/ervaren deelnemers. Dit is niet altijd even makkelijk
omdat je soms een groot niveauverschil hebt, maar zo creëer je wel een laagdrempelige
conversatietafel die voor iedereen toegankelijk is.
Het ABC-Kaffee is geen onderdeel van het verplichte integratietraject, maar het is zeker integratiebevorderend. In het ABC-Kaffee worden nl. verschillende praatthema’s aangeboden, gaan
verschillende culturen in gesprek met elkaar…
Kortom, het ABC-Kaffee…
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

is een conversatietafel = oefenkans Nederlands.
is geen les.
is een plaats waar alle anderstaligen Nederlands kunnen oefenen.
is een veilige en aangename plek.
helpt bij het uitbreiden van je sociaal netwerk.
bevordert integratie.
…

2. Opstart
2.1. Onderzoek
Vooraleer u als organisatie of dienst of vrijwillig een conversatietafel wil opstarten is het belangrijk
om voldoende vooronderzoek te doen.
Dit vooronderzoek verdelen we in twee luiken namelijk het theoretische luik en het praktische luik.
Voor het theoretische luik raadpleegde dit project vooral het internet en de kennis die werd
doorgegeven via de partnerorganisatie, Vorming Plus Oostende-Westhoek. Neem zeker ook contact
op met het volwassenonderwijs in de buurt om uitleg te krijgen over het leertraject voor
anderstaligen.
Ook op de website van Agentschap Integratie en Inburgering kun je hier veel informatie over
terugvinden.
Zoek ook andere projecten op en bezoek ze eventueel! Een handige website hiervoor is
www.nederlandsoefenen.be .
Daarnaast is er ook de praktische kant.
Het is belangrijk om even stil te staan bij de volgende zaken:
-

Zijn er al organisaties of diensten in de buurt die een praattafel organiseren?
Hoe zit het met de vrijwilligerswerking in mijn gemeente?
Is er een taalbeleid in mijn gemeente?

Neem zeker contact op met de verschillende instanties die je hebt gevonden! Deze organisaties of
diensten hebben vaak een rugzak vol ervaring en kunnen je wegwijs maken op de sociale kaart in je
eigen gemeente of buurt.

TIP!
Neem zeker contact op met de volgende instanties:
OCMW, Ontmoetingshuis, jeugddienst (gemeente), volwassenonderwijzen, vrijwilligersdienst
(OCMW), personeelsdienst (gemeente), VZW’s…

2.2. Partnerorganisatie
Het project ‘Elke dag Nederlands!’ besloot in zee te gaan met een partnerorganisatie namelijk
Vorming Plus Oostende-Westhoek.
Vorming Plus Oostende-Westhoek heeft een ellenlange ervaring op vlak van conversatietafels voor
anderstalige volwassenen. De conversatietafels in Oostende, die begeleidt worden door Vorming
Plus Oostende-Westhoek en Samen Divers, bestaan namelijk al enkele jaren lang.
Bij de opstart van het project was het erg zinvol om in overleg te gaan met deze organisatie én een
kijkje te nemen bij de conversatietafels te Oostende.
De projectcoördinator volgde in totaal tien conversatietafels (Babbelbox) mee om zo een zicht te
krijgen op de conversatietafels.

2.3. Structureel
Om een conversatietafel te organiseren moet je enkele structurele zaken in orde brengen.
2.3.1. Locatie
Eén van de belangrijkste structurele zaken is een locatie. Maar wat is nu een goeie locatie?
Een goeie locatie heeft genoeg plaats om te zitten voor minstens twintig personen.
Ook is er een bar aanwezig of een plaats waar je zelf je drank kan achterlaten.
Daarnaast is er WIFI aanwezig, om eventueel zaken op te zoeken.
TIP!
Nog op zoek naar een locatie? Bevraag zeker deze locaties:
Jeugdhuizen, gemeentezalen, bibliotheken, jeugdverenigingen, muziekscholen…

Let er ook zeker op of de locatie genoeg toegankelijk is.
Is er bijvoorbeeld een bushalte in de buurt? Is de locatie toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Kan je
vrij binnenstappen of dien je aan te bellen?
▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

GOOD PRACTICE
Kies voor een gratis locatie. Indien je een locatie kiest waar je huur voor betaald, is het moeilijker
om je conversatietafel te verankeren indien er geen budget meer is voor je conversatietafel.

2.3.2. Tijdstip
Een andere structurele zaak is het tijdstip van de praattafels.
De ABC-Kaffees gaan door op de volgende momenten:
ABC-Kaffee Nieuwpoort: elke dinsdag van 13u30 – 15u30
ABC-Kaffee Koksijde: elke woensdag van 14u30 – 16u30
ABC-Kaffee De Panne: elke donderdag van 13u30 – 15u30
ABC-Kaffee Veurne: elke vrijdag van 13u30 – 15u30

TIP!
Vraag de lesmomenten aan de volwassenonderwijzen in de buurt op, zo kun je je
conversatietafel laten doorgaan op een moment met de minste lesmomenten.

GOOD PRACTICE
We merkten op dat de moeders het tof vinden om hun kinderen mee te nemen naar het
ABC-Kaffee.
Zorg voor wat speelgoed voor de kinderen en neem zelf de tijd om af en toe bezig te zijn met de
kinderen. Ook het ABC-Kaffee kan een oefenkans Nederlands zijn voor kinderen!

VALKUIL
Denk aan de moeders! Laat de conversatietafel niet doorgaan op een moment dat de moeders
om hun kinderen moeten gaan.
Hierdoor werden alle ABC-Kaffees die doorgaan in de week vervroegd naar 13u30 – 15u30
(behalve op woensdag).

GOOD PRACTICE
Doordat de momenten enkel tijdens de week doorgaan, merkte de dienst op dat we een deel
van de doelgroep niet bereiken, nl. de werkende anderstaligen.
Daarom besloot de dienst om hiermee te experimenteren. Per maand wordt er een ‘pop-up ABCKaffee’ georganiseerd.
Het pop-up ABC-Kaffee gaat dan éénmaal per maand door op een avond in de week of in het
weekend.
De start van het pop-up ABC-Kaffee was alvast een succes, heel wat werkende anderstaligen
kwamen hierop af!

2.3.3. Communicatiemiddel
Vooraleer je van start gaat om vrijwilligers en deelnemers aan te werven, zorg je er voor dat je een
goed communicatiemiddel hebt.
Naast de e-mail, opteerde de dienst om voor dit project gebruik te maken van de sociale media. Dit is
een krachtig medium waarmee je erg veel mensen kunt bereiken.
De projectcoördinator maakte een facebookprofiel aan en facebookpagina’s voor de ABC-Kaffees. Via
deze kanalen kan er informatie verspreid worden naar de doelgroep toe.
Zorg ervoor dat je facebookpagina’s overeenstemmen met elkaar. Maak bijvoorbeeld een banner
aan.
TIP!
Bekijk zéker je privacy instellingen, je wil echter de privacy van je deelnemers respecteren…
Beveilig alles op je voorpagina, zorg ervoor dat anderen je vrienden niet kunnen zien etc.
TIP!
Maak een afbeelding aan met regels voor je facebookprofiel. Zo weten de mensen dat dit een
werkprofiel is en geen privéprofiel. Op deze manier kun je privéaanvragen vermijden.
VALKUIL
Natuurlijk wil je zoveel mogelijk mensen bereiken, dus ga je maar iedereen gaan toevoegen…
Doe dit liever niet! Door op voorhand te bevragen waar de persoon woont en wat zijn vraag is,
kun je al selecteren wie je kan toevoegen en wie niet.
Dit bespaart je veel tijd en lastige vragen!
VALKUIL
Denk voor je een Facebook-profiel aanmaakt na over je eigen privacy. Wat wil je vrijgeven over
jezelf? Wat wil je liever niet vrijgeven over jezelf?
Je telefoonnummer en adres geef je bijvoorbeeld liever niet aan deelnemers of personen op het
internet dat je niet kent…

3. Vrijwilligers
3.1. Voorbereiding aanwerving vrijwilligers
Vooraleer je begint met de zoektocht naar vrijwilligers, is het belangrijk dat je eerst stilstaat bij
enkele zaken:
3.1.1. Functieprofiel
Wil je meteen een oproep doen om vrijwilligers te zoeken? Doe dit liever niet!
Denk na over welke eigenschappen en kwaliteiten je zoekt in je vrijwilliger.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (1) terugvinden.
3.1.2. Vrijwilligersvergoeding
Is er een mogelijkheid om een vrijwilligersvergoeding te voorzien voor de vrijwilligers?
Denk hier op voorhand zeker over na.
Het project ‘Elke dag Nederlands!’ heeft niet gewerkt met vrijwilligersvergoedingen omdat het
project hiervoor onvoldoende middelen had.
TIP!
Indien de vrijwilliger een opleiding of vorming dient te volgen voor het project, bekijk dan zeker
of de vervoerskosten of andere gemaakte kosten terugbetaald kunnen worden.
3.1.3. Afsprakennota
Maak op voorhand een afsprakennota op. Dit is een contract tussen de vrijwilliger en de dienst of
organisatie. Plaats hier zeker de afspraken rond de verzekering in.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (2) terugvinden.
3.1.4. Infobrochure
Potentiële vrijwilligers krijgen het liefst zo veel mogelijk informatie. Kun je al een informatiebrochure
opmaken? Doe dit dan zeker!
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (3) terugvinden.

3.2. Aanwerving vrijwilligers
Vrijwilligers zoeken kan op verschillende manieren. Hier zie je er een paar beschreven:
3.2.1. Advertentie
Een handige tool is een advertentie plaatsen. Zorg ervoor dat deze wervingstekst zo aantrekkelijk
mogelijk wordt gemaakt.
Indien er een mogelijkheid is om een vrijwilligersvergoeding te geven aan de vrijwilligers, vermeld dit
ook in je advertentie!
TIP!
Deze advertentie kun je plaatsen op verschillende plekken: doorsturen naar gemeenteblad,
lokale kranten en tijdschriften, op de site www.vrijwilligerswerk.be , Facebook (je eigen pagina’s,
andere groepen…), andere organisaties…

VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (4) terugvinden.

3.2.2. Andere vrijwilligersorganisaties bezoeken
Zijn er andere vrijwilligersorganisaties of -werkingen in je buurt? Probeer zeker een afspraak te
maken met hen.
Ga persoonlijk je project voorstellen en wie weet zijn er wel gemotiveerde vrijwilligers die nog extra
vrijwilligerswerk willen uitoefenen!
Ook kun je steeds een afspraak maken met een vrijwilligerscoördinator van deze diensten of
organisaties.
Misschien heeft de organisatie of dienst nog een database liggen met vrijwilligers! Ook kunnen zij
nog extra tips meegeven.
3.2.3. Intake
Na je oproep naar vrijwilligers, is het tijd voor de vele intakegesprekken.
Maak op voorhand een intakeformulier op met de vragen die je zeker wil stellen en moet stellen (bv.
Persoonsgegevens).
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (5) terugvinden.
▪

Werking zonder projectcoördinator

Het ABC-Kaffee werd ingebed in de vrijwilligersdienst per gemeente. Er wordt dus een algemene
intake uitgevoerd.

3.3. Ondersteuning vrijwilligers
3.3.1. Praktijkervaring bij partnerorganisatie
Bij aanvang van het project kregen de nieuwe vrijwilligers de kans om praktijkervaring op te doen bij
de conversatietafels van onze partnerorganisatie Vorming Plus Oostende-Westhoek, dit omdat er
nog geen conversatietafels op poten stonden in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.
De potentiële vrijwilligers kregen per gemeente de kans om twee maal een conversatietafel bij te
wonen. De potentiële vrijwilligers sloten aan bij de vrijwilligers van de Babbelbox te Oostende om
hen bezig te zien in de praktijk. In totaal zag elke potentiële vrijwilligers vier verschillende vrijwilligers
aan het werk. Zo konden ze zelf zien welke aanpak hen het beste lag.
Daarnaast werd er een vormingsmoment georganiseerd. Vorming Plus en Samen Divers zorgden voor
een korte vorming voor de potentiële vrijwilligers van ‘Elke dag Nederlands!’, maar ook voor hun
eigen vrijwilligers. Zo konden de twee groepen zaken met elkaar uitwisselen.
Vrijwilligers die er bij de start niet waren, krijgen ook de kans om praktijkervaring op te doen. Dit
doen ze door twee of drie maal het ABC-Kaffee bij te wonen.
TIP!
Als de vrijwilliger voor de eerste maal komt, probeer dan als coördinator zeker aanwezig te zijn.
Zo kan de vrijwilliger bij iemand terecht met al zijn vragen, want die zijn er meestal in het begin!

3.3.2. Tips
Na het intakegesprek krijgen de potentiële vrijwilligers al een document mee met tips.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (6) terugvinden.
Na de praktijkervaring krijgen de vrijwilligers nog een document mee met extra tips.
Deze tips werden verzameld na onze eerste vorming, verdere uitleg hierrond volgt.
3.3.3. Vergadering
VALKUIL
Bij aanvang van het project wou de projectcoördinator maandelijks of tweemaandelijks een
vergadering inplannen met de vrijwilligers per gemeente.
Na dit een paar maanden in te plannen bleek dat deze methode niet meteen werkt.
De valkuil was/is dat er onvoldoende vergaderstof was/is omdat de projectcoördinator de
vrijwilligers bijna wekelijks ziet.
Daarom zijn de vergaderingen geëvolueerd naar korte feedbackmomenten tijdens of na de ABCKaffees.

3.3.4. Vorming
Vormingen volgen en organiseren is een belangrijk onderdeel van de ondersteuning voor vrijwilligers.
Maar vooraleer je een vorming in elkaar steekt, is het belangrijk om de noden en vragen van de
vrijwilligers te achterhalen.
De noden en de vragen van de vrijwilligers kwam de projectcoördinator en Vorming Plus te weten via
een vragenlijst.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (7) terugvinden.
De uitkomsten van de vragenlijst werden het startpunt van de vorming die opgesteld werd door
Vorming Plus en de projectcoördinator.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (8) terugvinden.
Daarna kregen de vrijwilligers die niet konden deelnemen aan de vorming een document met extra
tips.
Deze tips worden ook meegegeven aan nieuwe vrijwilligers na hun praktijkervaring.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (9) terugvinden.

GOOD PRACTICE
Vind je het moeilijk om zelf een vorming in elkaar te steken? Dat hoeft niet altijd! Andere
organisaties organiseren ook vaak vormingen voor vrijwilligers van conversatietafels.
Neem een kijkje op www.integratie-inburgering.be om vormingen of workshops op te zoeken of
neem contact op met deze organisatie.

3.3.5. Noden van vrijwilligers
De vorming bouwden we op basis van de noden/vragen van de vrijwilligers. Hieronder zie je er
enkele beschreven:
▪

Verschil niveau deelnemers

De vrijwilligers haalden vaak aan dat het moeilijk was om een balans te vinden in de groep o.b.v.
niveau. De groep is zodanig divers dat je soms beginnende deelnemers hebt en soms erg ervaren
deelnemers hebt. Die diversiteit bemoeilijkt de begeleiding van het gesprek.
In het ABC-Kaffee probeerden we hiermee om te gaan op verschillende manieren: de deelnemers
opsplitsen per niveau of de beginnende deelnemers in kleine groepjes apart nemen of net gebruik
maken van de diversiteit en een extra oefenkans creëren voor de deelnemers door de groep te
mengen en de ervaren deelnemers de kans te geven om bepaalde zaken uit te leggen aan de
beginnende deelnemers.
Op deze nood is er geen kant-en-klaar antwoord, maar je kan wel experimenteren met de
groepssamenstelling en kijken wat in jouw groep het beste aanvoelt.
▪

Opkomst deelnemers

In het ABC-Kaffee schommelde de opkomst van de deelnemers enorm. Sommige vrijwilligers hadden
hier problemen mee, anderen niet.
In het begin van het project stelden we de planning met twee praatmaatjes op. Omdat sommige
vrijwilligers het moeilijk vonden om altijd paraat te staan voor een kleine groep, veranderden we dit
naar één praatmaatje per ABC-Kaffee (niet in alle ABC-Kaffees!).
Wanneer een vrijwilliger dit als nood beschouwde, probeerde de projectcoördinator dit te
overbruggen door in gesprek te gaan met de vrijwilliger. Zo probeerde de projectcoördinator de
vrijwilliger te overtuigen dat kwantiteit niet telt, maar net kwaliteit. Je helpt die persoon vooruit, de
hoeveelheid deelnemers doet er niet toe.
Daarnaast toonde de projectcoördinator aan dat het project bleef reclame maken bij verschillende
organisaties. Ook hier samen over brainstormen helpt.
▪

Taal

Sommige vrijwilligers hadden ook vragen rond de taal. Heel wat tips rond klare taal kan je
terugvinden op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering. De projectcoördinator
overliep dit met hen.

3.3.6. Andere nuttige tips
Vrijwilligers hoeven niet altijd ‘speciaal’ in de bloemetjes gezet worden… Hieronder vind je enkele
handige tips terug die al veel kunnen betekenen voor je vrijwilligers:
▪

Werking met projectcoördinator:

TIP!
▪

In het begin ben je vaak aanwezig op een conversatietafel maar naarmate de dagen
voorbijvliegen, kun je de vrijwilligers vaak wat losser laten en hoef je niet altijd aanwezig
te zijn. Probeer dan zeker af en toe langs te gaan op een conversatietafel! Vrijwilligers
houden er van om gewoon even bij te praten of te ventileren over een conversatietafel.
Zo toon je dat je er bent voor je vrijwilligers.
Spreek met je vrijwilligers af, indien je niet vaak aanwezig kunt zijn, om het verloop door
te mailen. Zo blijf je steeds op de hoogte. Antwoord hierop en toon interesse in hun
werk!
Met complimentjes maak je een vrijwilliger snel blij!
Houd een verjaardagskalender bij. Een verjaardagkaartje in de bus toont appreciatie!
Bedank je vrijwilligers op de dag van de vrijwilliger. Maak een tekstje met een leuke foto
of stuur een persoonlijk bericht.
Af en toe eens een activiteit (met deelnemers of zonder) zorgt voor variatie in het
vrijwilligerswerk.
Wees creatief in het zoeken naar kleine bedankingen!
Wees open en luister naar hun pijnpunten of opmerkingen en doe hier iets mee.

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

VALKUIL
Een valkuil kan zijn dat je vrijwilligers je doelgroep worden. Houd dit goed in de gaten! Het is niet
de bedoeling dat de vrijwilligers met al hun persoonlijke problemen bij jou komen.
Erken dit, maar stuur tijdig de vrijwilligers door naar de geschikte diensten.
▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase):

TIP!
Zorg ervoor dat de vrijwilligers voldoende zelfstandig zijn voor je naar de verankeringsfase stapt.
Dit zelfstandig worden gebeurde door de afnemende afwezigheid van de projectcoördinator.
De projectcoördinator volgde alles nog op, maar vanop afstand.
De vrijwilligers zullen opgevolgd worden door het OCMW. De praatmaatjes weten wie hun
contactpersoon is en dat ze bij hen terecht kunnen voor vragen.
Het persoonlijk contact zal wellicht miniem zijn, maar de praatmaatjes wisten dit op voorhand.

4. Deelnemers
4.1. Voorbereiding deelnemers
Naast de verzekering voor de vrijwilligers is het ook belangrijk dat de deelnemers verzekerd zijn
tijdens de conversatietafels en activiteiten.
Dit kan je bespreken met je verzekeringsmaatschappij.

4.2. Voorbereiding aanwerving deelnemers
Om deelnemers aan te werven, maakte de projectcoördinator flyers en affiches op om het project
bekend te maken.
TIP!
Voor de doelgroep anderstaligen is het belangrijk om je affiche zo duidelijk mogelijk te maken.
Vermijd moeilijke en overbodige woorden! Maak eventueel gebruik van pictogrammen of
afbeeldingen.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (10) terugvinden.
GOOD PRACTICE
We merkten op dat een maandelijkse kalender/affiche aantrekkelijker is dan de algemene
affiche. Het biedt je ook meer ruimte om meer reclame te maken voor extra activiteiten.

VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (11) terugvinden.
TIP!
Verspreid je flyers of affiches op de plaatsen waar er het meest anderstaligen zijn. Denk aan
verschillende organisaties maar ook openbare plaatsen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gemeentediensten: OCMW/bibliotheek/toerisme/website/jeugddienst/…
Volwassenonderwijzen in de buurt: CBE Open-School/CVO/…
VDAB/interimkantoren
Mutualiteiten
Dokters/apotheken
Winkels in de buurt: Colruyt/Spar/nachtwinkels/lokale handelaren/…

4.3. Aanwerving deelnemers
Na het voorbereidende werk is het tijd om deelnemers op te zoeken. Maar hoe pak je dit nu aan?
Het is belangrijk dat je promotiemateriaal voldoende wordt verspreid. Dit kan via verschillende
kanalen gebeuren.
4.3.1. Sociale media
▪

Werking met projectcoördinator

Het eerste kanaal is het digitale kanaal. De projectcoördinator van het ABC-Kaffee maakte een
Facebookprofiel aan om op een laagdrempelige manier op zoek te gaan naar anderstaligen in de
buurt.
Daarnaast maakte de projectcoördinator ook Facebookpagina’s aan voor elk ABC-Kaffee (voor de vier
gemeenten).
TIP!
Zorg ervoor dat je Facebookprofiel voldoende beveiligd is. Het beroepsgeheim telt nog steeds!
Plaats ook duidelijke regels op je werkprofiel: wat kan er en wat kan niet?
Daarnaast werden de ABC-Kaffees ook geplaatst op verschillende websites zoals
www.nederlandsoefenen.be . Dit medium is er voor anderstaligen maar ook voor doorverwijzers.
▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

Sociale media is een belangrijk communicatiekanaal die niet verloren mag gaan. Daarom werden er
verschillende nieuwe Facebook-profielen aangemaakt per gemeente zodat men kan blijven reclame
maken via sociale media.
4.3.2. Andere organisaties
▪

Werking met projectcoördinator

Vervolgens is het belangrijk om je promotiemateriaal in verschillende instanties te verspreiden.
Denk aan OCMW’s, volwassenonderwijzen, bibliotheken, openbare instanties, winkels (bv. Colruyt),
lagere en middelbare scholen, gemeentebladen…
GOOD PRACTICE
Het is belangrijk om je kenbaar te maken. Potentiële deelnemers komen sneller als je jezelf
voorstelt, bijvoorbeeld in de klas.

▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

GOOD PRACTICE
De meeste ABC-Kaffees zijn opgenomen in het Sociaal Huis of in het OCMW per gemeente.
We vermoeden dat het deelnemersaantal zal stijgen omdat de conversatietafel nu binnenshuis
georganiseerd wordt in plaats van buitenshuis.
De maatschappelijk werkers zullen hier waarschijnlijk meer aandacht aan besteden en beter
reclame maken.

4.4. Opvolging deelnemers
▪

Werking met projectcoördinator

Tijdens elk ABC-Kaffee wordt er een aanwezigheidslijst ingevuld.
Na elke sessie wordt dit aantal in een Excel-bestand geplaatst om de aanwezigheden digitaal bij te
houden.
TIP!
Staat het aantal deelnemers op een laag pitje? Neem dan persoonlijk contact op met de
deelnemers via facebook, messenger of sms. Dit helpt!
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (12) terugvinden.
GOOD PRACTICE
Het ABC-Kaffee heeft een vrijblijvend en informeel karakter. Daarom werd er niet
gecontroleerd/doorgegeven aan bepaalde instanties wie er vaak komt of wie er afhaakt met
komen.
De dienst probeerde de deelnemers wel te motiveren, maar niet te verplichten.
▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

De aanwezigheden worden bijgehouden in een bundel in de themabox (uitleg volgt later). De
vrijwilligers sturen na elk ABC-Kaffee een mail naar de overnemende organisatie met het verloop in
en het aantal deelnemers.
Zo blijft het beleid op de hoogte van het verloop van het ABC-Kaffee.

5. ABC-Kaffee
5.1. Voorbereiding materiaal
5.1.1. Themamap
▪

Werking met projectcoördinator

In het ABC-Kaffee wordt er wekelijks een nieuw thema aangeboden aan de deelnemers.
Het is belangrijk om telkens wat variatie in de themamappen te stoppen. Dit doe je door
verschillende methodes toe te passen, bijvoorbeeld: afbeeldingen bespreken, taalspelletjes
(memory, tiptaptop…), kaartjes met extra vragen enzovoort.
VOORBEELD
Enkele thema’s die werden/worden besproken zijn:
Thema abc spel, thema actualiteit hittegolf en kleuren, thema afval, thema bakker, thema
beroepen, thema cijfers, thema dieren, thema emoties, thema ganzenbord, thema
gezondheidsdriehoek, thema het nieuws, thema hulpdiensten, thema kledij, thema lente, thema
leven, thema lichaam, thema liefde, thema maanden van het jaar, thema mobiliteit, thema
schilderkunst, thema sport, thema technologie, thema tijd, thema verhalen, thema voeding,
thema winkel, thema WK en de wereld, thema wonen, thema ziek, thema zomer…
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (13) terugvinden.
▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

GOOD PRACTICE
Themabox
Op het einde van het project heeft de projectcoördinator een themabox uitgewerkt. De
themabox is een kant-en-klare tool voor de vrijwilligers.
Dit is veel handiger dan de aparte themamappen die iedere maal gebracht werden door de
coördinator.
In de themabox zitten de volgende zaken:
▪
▪
▪
▪
▪

Jaarwerking themamappen (voor elke week één themamap)
Themalijst, taaltips en checklist voor tijdens het ABC-Kaffee
Aanwezigheidsbundel
Extra materiaal: Wablieft-kranten, extra praatplaten, taalspelletjes (ABC-spel, memory,
Wie is het?, ganzenbord...), bundel ABC-Krantjes
Praktisch materiaal: pennenzak, klein whiteboard, kladpapier

Deze themabox blijft in het lokaal staan. Zo hoef je als coördinator niet steeds de themamap
afgeven, maar staat dit al ter plaatse.

5.1.2. ABC-Krantje
Naast de themamap wordt er maandelijks een ABC-Krantje opgemaakt. De deelnemers bespreken dit
samen met de vrijwilligers en krijgen het krantje ook mee naar huis.
Je kan er verschillende zaken in plaatsen zoals taalspelletjes, foto’s van uitstappen, kalender,
afspraken, artikels die makkelijker worden geschreven, reclame voor de bibliotheek etc.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (14) terugvinden.

5.2. Voorbereiding ABC-Kaffee
Voor er een ABC-Kaffee of een conversatietafel kan doorgaan, is het belangrijk om voldoende
voorbereid te zijn. We letten op enkele punten. We maken onderscheid tussen een werking met
projectcoördinator en een werking zonder (verankeringsfase):
5.2.1. Planning vrijwilligers
▪

Werking met projectcoördinator

Zorg er voor dat je vrijwilligers op de hoogte zijn wie wanneer komt.
In het ABC-Kaffee zijn er steeds twee praatmaatjes aanwezig. Per maand wordt er een tijdschema
opgesteld die dan wordt doorgestuurd naar hen.
Per week wordt er nog een reminder gestuurd naar hen.
▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

De vrijwilligers maakten een groepje op sociale media aan (WhatsApp, messenger…). Er werd
afgesproken dat de vrijwilligers elke maand uit zichzelf de beschikbare datums doorgeven in deze
groep. Daarna wordt er met deze gegevens een planning opgesteld door één vrijwilliger. Deze
planning wordt dan doorgestuurd naar de begeleidende organisatie.
De vrijwilligers krijgen dus op voorhand geen mail meer, maar komen uit zichzelf. Ze houden zich aan
de gemaakte planning.

5.2.2. Bekendmaking thema
▪

Werking met projectcoördinator

In de mail naar de vrijwilligers wordt het thema ook bekend gemaakt.
Sommige vrijwilligers willen zich namelijk kunnen voorbereiden op het thema.
De themamap wordt ook ingescand en doorgestuurd naar hen.
▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

De vrijwilligers ontvangen geen wekelijkse mail meer.
In de themabox zit er een themalijst. Dit zijn 52 nummers (die de weken voorstellen) met ernaast een
thema. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger deze lijst volgt.
Bv. in week 21 staat het thema ‘weer’ op de planning. Dan neem je als vrijwilliger het thema ‘weer’.
Deze lijst kregen de vrijwilligers ook via mail. Dus dit hebben ze digitaal staan thuis en op papier in de
themabox.
5.2.3. Boodschappen
▪

Werking met projectcoördinator

Daarnaast is het belangrijk dat er boodschappen gedaan worden. Het is aangenaam en gezellig om
tijdens het praten door even een pauze te nemen.
Check steeds of er nog voldoende drank is (koffie, thee, water, frisdrank…).
Regelmatig worden er ook koekjes voorzien.
GOOD PRACTICE
We merkten dat de deelnemers het enorm belangrijk vinden dat ze een warme koffie of een
lekker koekje krijgen.
Wanneer we dit niet in huis hadden, vonden de deelnemers dit jammer.
Ook is het soms om een beslissende factor om eens een kijkje te komen nemen.

▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

Het drankje en het koekje aanbieden werden opgenomen in de verschillende overnemende
organisaties.
Dit wordt verder door hen geregeld.

5.2.4. Reclame
▪

Werking met projectcoördinator

Vervolgens wordt een dag op voorhand steeds reclame gemaakt voor de deelnemers. De avond
voordien wordt er een facebookpost geplaatst op de facebookpagina van de ABC-Kaffees. Dit wordt
ook gedeeld door de dienst en door het werkprofiel van de coördinator.
GOOD PRACTICE
Een extra aantrekkingsfactor voor de deelnemers is om te weten welk thema het is.
Probeer je reclame op facebook daaraan aan te passen door bijvoorbeeld een bijpassende foto
en een leuk, aantrekkelijk tekstje te plaatsen.

▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

We sporen de overnemende organisaties aan om ook via sociale media reclame te maken.

5.3. Tijdens ABC-Kaffee
Wanneer je een ABC-Kaffee of conversatietafel organiseert, is het belangrijk om op tijd te komen.
Kom minstens een kwartier op voorhand toe. Op die manier kun je alles klaarzetten.
TIP!
Meld dit ook aan je vrijwilligers. Zo kunnen ze een handje komen helpen én krijgen ze de tijd om
eens de themamap te doorbladeren.
GOOD PRACTICE
We merkten op dat het gezelliger is om zo weinig mogelijk tafels of kleine tafels te gebruiken,
grote tafels zorgen voor meer afstand tussen de deelnemers. Daarom opteren wij kleine tafels.
Probeer de schoolsfeer te vermijden en maak een interactieve opstelling op. Ga bijvoorbeeld in
een U-vorm zitten of maak kleine eilandjes in je lokaal.
Zo creëer je een informelere sfeer.

Wat leg je klaar?
-

De themamap
De aanwezigheidslijst
Eventuele ABC-Krantjes

- Voldoende kladpapier
- Voldoende balpennen
- Eventuele flyers

Wanneer alles klaarstaat kunnen de vrijwilligers aan hun tafel gaan zitten. Het is tijd om de
deelnemers te ontvangen. Heet elke deelnemer welkom en laat hen plaatsnemen aan de tafel die zij
willen.
Hou als coördinator de tijd in de gaten. Begin ten laatste een kwartier later. De mensen die te laat
komen, kunnen nog aansluiten aan een tafel.
Indien het mogelijk is, probeer je als coördinator aan te sluiten aan twee conversatietafels per sessie.
Zo kun je makkelijker tips geven aan je vrijwilligers.
Een ABC-Kaffee duurt gemiddeld twee uur. Na één uur wordt er in het ABC-Kaffee een korte pauze
gehouden.
VALKUIL
-

Wat met te laat komen?

De deelnemers van het ABC-Kaffee komen dikwijls te laat. We proberen dit zo positief mogelijk
aan te pakken. Meestal geven we aan dat we blij zijn dat de deelnemer toch is afgekomen. Ook
vermelden we het tijdstip van de start van het ABC-Kaffee.
-

Wat met kinderen?

In het ABC-Kaffee willen we zo laagdrempelig mogelijk zijn. Daarom zijn kinderen ook toegelaten.
Zorg dat er wat speelgoed aanwezig is op de locatie en maak een speelhoekje. De coördinator
kan dit wat in het oog houden.
-

De vrijwilliger houdt zich niet aan de themamap, wat nu?

Geen enkel probleem! Zo lang dat er Nederlands gesproken wordt door iedereen, is de
vrijwilliger goed bezig.
-

Wat met moeilijke deelnemers?

Sommige deelnemers kunnen de bovenhand nemen in een gesprek. Als vrijwilliger is het
belangrijk om genoeg grenzen te stellen. Meer tips kun je in bijlage terugvinden.

5.4. Na ABC-Kaffee
▪

Werking met projectcoördinator

Na het gesprek, is het nog niet gedaan…
Zorg ervoor dat alles opgeruimd is, zo kun je het lokaal blijven gebruiken.
Daarnaast bedanken we de vrijwilligers steeds mondeling. De vrijwilligers tonen elke maal hun
engagement, het minste wat we kunnen doen is een kleine bedanking geven. Vergeet ook de
deelnemers niet! Probeer hen steeds aan te sporen om de volgende keer te komen.
Daarna vult de projectcoördinator steeds de aanwezigheidslijst digitaal aan en wordt de
aanwezigheidslijst in de aanwezigheidsmap geplaatst.
Zo kan de projectcoördinator bijhouden of er een trend is in toename of daling van deelnemers.
Ook heb je zo de contactgegevens van de deelnemers nog liggen.
Naarmate het project vorderde, probeerde de projectcoördinators de deelnemers losser te laten. Dit
door niet altijd aanwezig te zijn.
De projectcoördinator sprak daarom met de vrijwilligers af om na een ABC-Kaffee een opvolgmail te
sturen met daarin het verloop van het ABC-Kaffee en het aantal deelnemers. Zo ben je toch op de
hoogte van de gebeurtenissen in de conversatietafel…
▪

Werking zonder projectcoördinator (verankeringsfase)

De overnemende organisaties hebben sowieso minder tijd om langs te gaan. Daarom wordt de
methode met de mailoverdracht gehanteerd in de verankeringsfase.
Ook is er een opvolgboekje aanwezig in de themabox. Indien vrijwilligers een bericht willen nalaten
aan elkaar kan dit. Sommige organisaties verkiezen deze manier boven de mails.

6. Extra
6.1. Uitstappen
Om het ABC-Kaffee zo aantrekkelijk mogelijk te maken, organiseert het project vaak uitstappen of
activiteiten.
VOORBEELD
Enkele activiteiten/uitstappen:
ABC-Kaffee naar de film, ABC-Kaffee naar de bibliotheek, ABC-Kaffee naar het abdijmuseum,
ABC-Kaffee naar de beiaardtoren, ABC-Kaffee gaat sterren kijken, ABC-Kaffee gaat krabben
vissen, ABC-Kaffee naar de tentoonstelling, ABC-Kaffee gaat op boswandeling, ABC-Kaffee naar
de academie, ABC-Kaffee naar het visserijmuseum, ABC-Kaffee naar de kinderboerderij…

Een uitstap is leuk en kan ook erg leerrijk zijn! Probeer tijdens een uitstap ook steeds rekening te
houden met oefenkansen Nederlands. Dit kan door een leuke opdracht tijdens de activiteit zelf.
GOOD PRACTICE
We merken dat de deelnemers graag eens op uitstap gaan in een veilige omgeving. Indien je
aantal deelnemers daalt, probeer eens een activiteit in te plannen. Je deelnemersaantallen gaan
omhoog, de deelnemers hebben een leuke tijd én je maakt goeie reclame bij de doelgroep!

TIP!
Een activiteit of uitstap is niet per sé gelijk aan uitgaven en een hoge kostprijs.
Kijk in je gemeente welke activiteiten er gepland zijn of bezoek een plaatselijk museum of
monument. Vaak zijn zulke activiteiten gratis voor de inwoners van een gemeente.
Indien er normaal toch een toegangsprijs wordt gevraagd, neem eens contact op met de
gemeentedienst zelf en leg uit waarom je de dienst/museum/… wil bezoeken. Misschien krijg je
korting!
Ook is het positief voor je deelnemers dat je uitstappen organiseert in je eigen gemeente/stad.
Zo leren ze hun eigen gemeente/stad beter kennen en zullen de deelnemers sneller geneigd zijn
om in hun eigen vrije tijd bepaalde zaken te bezoeken.

6.2. Spelletjesmiddagen/avond
Naast de uitstappen, plande de dienst ook een maandelijkse spelletjesmiddag of -avond in.
De dienst probeerde dit met twee doelgroepen nl. de OKAN-klas (anderstalige middelbare
scholieren) en de volwassen anderstaligen.
Het doel van een spelletjesmiddag of -avond was om spelenderwijs Nederlands te oefenen met de
deelnemers.
Via de spel-o-theek in de gemeente konden we gratis taalspelletjes uitlenen.
In het begin was er veel opkomst, maar na enkele keren kwamen de deelnemers niet meer.
De reden waarom hebben we niet kunnen achterhalen omdat de deelnemers tijdens zo’n
spelletjesmiddag of -avond geen reden/opmerkingen gaven over de activiteit.

7. Verankering
Doorheen dit draaiboek vond je al enkele zaken omtrent de verankering van het project terug.
In dit hoofdstuk wordt de aanpak van de verankering beschreven.

7.1. Vragenronde
De projectcoördinator startte zes maanden voor het einde van het project met de verankering.
De verankering is er voor de doelgroep maar ook voor de vrijwilligers. Daarom begon de start van de
verankeringsfase met een bevraging van de vrijwilligers.
Wat vinden de vrijwilligers belangrijk? Welke ondersteuning hebben de vrijwilligers nodig? Welke
ondersteuning vinden ze minder belangrijk? Willen de vrijwilligers meer taken opnemen?
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je in bijlage (13) terugvinden.

Naast een bevraging van de vrijwilligers, polste de projectcoördinator bij enkele betrokken
organisaties die eventueel geïnteresseerd waren om de werking van de conversatietafel over te
nemen. Dit omdat de vrijwilligers uitdrukkelijk vroegen naar ondersteuning vanuit het beleid.
Vrijwilligers blijven vrijwilligers, het is onmogelijk voor hen om alle taken op zich te nemen.
Indien er interesse was bij de organisaties, ging de projectcoördinator langs voor een eerste
verkennend gesprek.
Vooral de OCMW’s en de Sociaal Huizen waren geïnteresseerd in de overname.
Tijdens dit eerste verkennend gesprek werd er aangegeven door de verschillende organisaties dat ze
allen met een erg hoge werkdruk te kampen hebben. Hierdoor waren de meeste organisaties wat
terughoudender om meteen ‘akkoord’ te geven om het project over te nemen.

7.2. Takenverdeling
De vraag van de organisaties na het verkennend gesprek was om het project op te splitsen in taken.
De projectcoördinator deelde de taken op in drie thema’s nl. opvolging praatmaatjes, planning lokaal
en reclame doelgroep. Later werd er nog een thema administratie toegevoegd.
De projectcoördinator probeerde een zo’n klein mogelijke takenlijst op te maken zodat de mogelijke
overnemende organisaties niet overrompeld werden. D.w.z. dat heel wat extra kleine taakjes aan de
kant werden geschoven en dat enkel de kern ofwel de belangrijkste, structurele taken nog
overbleven.
VOORBEELD
Een voorbeeld kun je hier terugvinden:
Planning + opvolging praatmaatjes
✓ Maandelijks een mail versturen naar de praatmaatjes met de data van de ABCKaffee
✓ Een planning opmaken met de ontvangen beschikbare data
-> is het haalbaar om in de vakantie de conversatietafels te laten doorgaan?
-> is het haalbaar om de extra activiteiten en de pop-up ABC-Kaffees te laten
doorgaan? Of liefst standaard ABC-Kaffee (1x/week)?
✓ Wekelijks een (herinnering)mail sturen met de themamap in -> afhankelijk hoe
sterk de groep is/hoe de afspraken gemaakt worden
✓ Aanspreekpunt zijn voor praatmaatjes
✓ Beschikbare vormingen doorgeven aan de praatmaatjes
✓ Evt. nieuwe intakes van vrijwilligers
✓ Planning doorgeven aan ‘reclameploeg’
Planning lokaal
✓ Lokaal/ruimte vrijhouden op de vaste momenten van het ABC-Kaffee
-> bel. Gratis!
✓ Vrijwilligers ontvangen indien nodig
✓ Plaats voorzien voor themabox
✓ Mogelijkheid voor drankjes?
-> Momenteel is deze kost voor Wintegratie. Is er een mogelijkheid om dit te
voorzien? Zijn er andere mogelijkheden (deelnemers betalen een kleine prijs)?
Reclame doelgroep
✓ Maandelijks affiche opmaken
-> een standaard affiche wordt aangemaakt door Wintegratie, de datums dienen
enkel aangepast te worden
-> een standaard affiche zonder datums is minder effectief bij de doelgroep
✓ Doelgroep + andere organisaties eraan herinneren dat het ABC-Kaffee bestaat
✓ Facebookpagina overnemen: wekelijks een post plaatsen met het thema + evt.
aanpassingen

Deze taken dienen niet op dezelfde manier overgenomen te worden. Indien er efficiëntere of
haalbaardere voorstellen, kan dit op een andere manier overgenomen worden.

De organisaties wilden niet alle taken op zich nemen door de hoge werkdruk bij het personeel.
Daarom was het belangrijk om de taken te verdelen over de verschillende actoren/verschillende
diensten (afhankelijk per organisatie).
7.2.1. Taken vrijwilligers
Doorheen het project maakte de projectcoördinator de planning voor de vrijwilligers op. Dit
gebeurde via mail.
Na de vragenronde bij de vrijwilligers bleek dat de vrijwilligers gerust deze taak op zich willen nemen.
De motivatie was er, maar de manier waarop nog niet…
De vrijwilligers gaven zelf aan dat dit via mail te moeilijk zou zijn, omdat je dan één verantwoordelijke
persoon moet aanduiden die zijn tijd hieraan besteed. Daarom gingen we op zoek naar een
gemakkelijk en efficiënt communicatiemiddel. Dit communicatiemiddel is de app ‘WhatsApp’.
De vrijwilligers maakten per gemeente een groepje aan en spraken af om maandelijks zelf de
beschikbare datums door te geven. Daarna bundelt één vrijwilliger dit in een planning en wordt deze
planning doorgegeven aan de overnemende organisatie.
Deze manier werd getest gedurende de laatste maanden van het project en het werkt. Deze manier
is simpel, maar toch overzichtelijk.
TIP!
Heeft je organisatie een gsm? Vraag dan of je als lid van de organisatie mag aansluiten in het
groepje. Zo blijf je op de hoogte en sta je dichter bij de vrijwilligers/in het werkveld.
Daarnaast kregen de vrijwilligers de taak om het verloop van een ABC-Kaffee door te geven aan de
organisaties per mail of in de WhatsApp-groep.
7.2.2. Taken overnemende organisatie(s)/diensten
De taken die de overnemende organisaties opnemen kunnen we opdelen in drie verschillende
thema’s nl. administratie, reclame en locatie.
▪

Administratie

Een erg belangrijke taak die de organisaties overnemen is de administratie. Maar wat valt er hier nu
precies onder?
Onder administratie valt de verzekering van de deelnemers, de verzekering van de vrijwilligers, de
intakegesprekken en de eventuele vrijwilligersvergoedingen.
▪

Reclame

Een groot deel van de tijdrovende taak is het reclamegedeelte. Het is belangrijk om reclame te
blijven maken bij de doelgroep.
Vrijwilligers kunnen deze taak niet op zich nemen. Daarom dienen de diensten dit op te nemen.
▪

Locatie

De locatie van de conversatietafels dient verzekerd te worden. Ook het budget voor de drankjes
moet bevestigd en goedgekeurd worden door het beleid.

7.2.3. Overdracht
Om het voor de overnemende diensten en de vrijwilligers makkelijk te maken heeft de
projectcoördinator verschillende zaken gemaakt voor de overdracht:
▪

Themabox

Een doos met een volledige jaarwerking aan themamappen, aanwezigheidslijsten, begeleidende
informatie, taalspelletjes, Wablieft-kranten, extra praatplaten, over-en-weerschriftje etc.
Deze themabox bestaat ook in een digitale variant.
▪

Affiches

Een digitale jaarwerking aan affiches in Publisher. De organisaties dienen enkel de datum aan te
passen per gemeente.
▪

Documenten

Alle documenten die opgemaakt werden, worden ook doorgestuurd naar de verschillende
overnemende organisaties.
▪

Zomerplanning

De projectcoördinator plande de zomer reeds in met enkele uitstappen. Zo kunnen de organisaties
geleidelijk aan de planning zelf overnemen.
▪

Draaiboeken

Dit draaiboek wordt ook doorgegeven aan de organisaties als leidraad.
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1. Functieprofiel
PROJECT NEDERLANDSE OEFENKANSEN – ABC KAFFEE
FUNCTIEPROFIEL VRIJWILLIGER
1. VRIJWILLIGERSWERK IS…
… nieuwe mensen leren kennen.
… je vrije tijd nuttig besteden.
… je talenten ontdekken of jezelf ontplooien.
… een nieuwe uitdaging aangaan.
… gezond en actief blijven.
… maatschappelijk actief zijn.
… je horizon verbreden.
… aanleren en bijleren.
… en nog zoveel meer!
2. ALGEMEEN
-

Meerderjarig zijn.
Zich kunnen vinden in onderstaande functiebeschrijving.
3. VERWACHTINGEN

-

Aangeboden vormingen volgen bij Vorming Plus.
Zich houden aan de gemaakte tijdafspraken.
Minimaal tweewekelijks een praattafel leiden.
Een open houding aannemen tegenover de doelgroep (anderstaligen en nieuwkomers).
Feedback geven en een open houding aannemen tegenover de coördinator.

4. VAARDIGHEDEN
- Specifieke vooropleiding is niet nodig. De vrijwilliger dient vlot Nederlands te spreken.
- De vrijwilliger is sterk betrokken bij de deelnemers van de praattafels.
- De vrijwilliger kan goed luisteren en een gesprek gaande houden.
- De vrijwilliger heeft geduld en vindt het niet erg om bepaalde zaken meermaals uit te
leggen.
- De vrijwilliger handelt na overleg met de verantwoordelijke.
- De vrijwilliger kan zijn of haar mening uiten op een respectvolle manier naar de
verantwoordelijke.
- De vrijwilliger is niet bang om zijn of haar ideeën te uiten.
- De vrijwilliger helpt zoeken naar oplossingen, handelt indien nodig zelfstandig en durft
verantwoordelijkheid te nemen en geeft nadien steeds feedback.
- De vrijwilliger houdt zich aan de gemaakte afspraken.

5. KWALITEITEN
Enkele kwaliteiten waar de vrijwilliger over beschikt:
- Loyaliteit en integriteit: je gelooft in het project; je staat achter de kernwaarden van het
project; je draagt bij tot een open sfeer en je geeft een eerlijke en correcte weergave van
feiten.
- Open houding: je hebt een open houding naar de projectcoördinator, de vrijwilligers en de
deelnemers toe; je zet jezelf open naar andere culturen toe.
- Empathie: je kan je inleven en toont betrokkenheid; je kan jezelf aanpassen aan de
leefwereld van anderen.
- Betrokken: je bent betrokken bij het project
- Leergierig: je hebt een leergierige instelling; je wil aanleren maar ook bijleren.
- Creatief: je legt creatieve ideeën op tafel; je wil je inbreng geven aan de groep.
- Proactief: je bent alert en kan noden van de mensen doorgeven aan de
verantwoordelijken.
- Geduldig: je stelt je geduldig op; je haast anderen niet op.
- Respectvol: je gaat respectvol om met anderen; je hebt respect voor waarden en normen
van mensen zonder oordeel; je hebt respect voor de religie of de ideologische overtuiging
van anderen.
- Discreet: je bent gebonden door de discretieplicht voor al wat je tijdens de uitoefening van
het vrijwilligerswerk verneemt of vaststelt.
- Zelfzorg: je stelt je eigen grenzen en je kunt deze ook bewaken; je bent assertief.
- Reflectie: durf jezelf in vraag te stellen.

2. Afsprakennota
INFORMATIENOTA

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

Met deze nota wil het gemeentebestuur Koksijde de vrijwillige medewerkers informeren over het statuut van de
vrijwilliger. Concreet geven wij u hierbij basisinformatie over de activiteiten en taken waarin de vrijwilligers
worden ingezet, evenals over de vergoedingen en de verzekeringen.
1. Organisatie
Naam

Adres

Gemeentebestuur Koksijde
Intergemeentelijke samenwerking (W)Integratie

Zeelaan 303
8670 Koksijde

Tel.nr

0491/92 97 32

e-mail

michele.baeyaert@koksijde.be

Sociale
doelstelling

Activiteit

Het project (W)Integratie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen De
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. De visie van (W)Integratie is dat het project het
draagvlak wil vergroten bij de lokale bevolking. Zo kunnen mensen van buitenlandse
herkomst op alle mogelijke levensdomeinen kansen krijgen, hun talenten vervolmaken en
zich maximaal integreren.
De vrijwilliger begeleidt de praattafels in het ABC-Kaffee. Via het ABC-Kaffee creëert de
vrijwilliger oefenkansen Nederlands voor de anderstalige. Het oefenen van het Nederlands
gebeurt op een informele, niet-schoolse manier.
Openbaar bestuur – gemeentebestuur

Juridisch
statuut

Vertegenwoordigd door: Joeri Stekelorum - gemeentesecretaris

Contactpersoon voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger', te verwittigen bij
ongevallen, etc...
Naam
Functie

Françoise Hollaert

Björn Cools

Administratief medewerker dienst Personeel en HR

Afdelingshoofd interne &
burgerzaken

058/53 30 89

058/53 30 34

Telefoon
e-mail

francoise.hollaert@koksijde.be

bjorn.cools@koksijde.be

2. Verzekeringen
Verwittig steeds onmiddellijk het diensthoofd of de verantwoordelijke van elk ongeval en wanneer er schade is of
kwetsuren moet er een aangifte aan de verzekering gebeuren.
Contactpersoon
lichamelijke
schade

An Meersseman – administratief medewerker Personeel en HR
058/53 30 92 - an.meersseman@koksijde.be

Contactpersoon
Martine Vandenberghe – coördinator secretarie
burgerlijke
aansprakelijkheid 058/53 30 33 - martine.vandenberghe@koksijde.be

Verplichte verzekering
Waarborgen

De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de organisatie en de vrijwilliger.

Maatschappij

Ethias

Polisnummer

45.205.296

Vrije verzekeringen
Waarborgen

Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van
het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten

Maatschappij

Ethias

Polisnummer

6050622

Waarborgen

Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s

3. Vergoedingen
Er is een vergoeding voorzien. Deze vergoeding is uitzonderlijk.
Het gemeentebestuur van Koksijde kent een forfaitaire kostenvergoeding toe afhankelijk van de soort
activiteit en de uit te voeren taken. Deze forfaitaire vergoeding is binnen de wettelijke grenzen vrij van sociale
zekerheids-bijdragen en van belastingen. Het gemeentebestuur wijst haar vrijwilligers erop dat de maximale
kostenvergoeding geldt voor een volledig kalenderjaar en per persoon, ongeacht voor hoeveel organisaties de
vrijwilliger actief is en daarvoor vergoed wordt. De vrijwilliger mag evenmin bij een andere organisatie de reële
kostenvergoeding krijgen.
Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de index.
Voor het jaar 2017 bedragen de maximale vergoedingen € 33,36 per dag en € 1.334,55 per jaar.
De vrijwilliger neemt kennis van de betreffende regeling en van de beperkingen van de kostenvergoeding in het
vrijwilligerswerk en hij moet ervoor zorgen dat hij deze maxima niet overschrijdt. In ieder geval zal de dienst
Personeel en HR de betaling van vergoedingen stoppen als de grensbedragen bij het gemeentebestuur bereikt
zijn.
Wanneer een controledienst de overschrijding vaststelt dan worden de bedragen onderworpen aan de sociale
zekerheid en aan de belastingen.
De dienst Personeel en HR berekent en betaalt de vergoedingen op het einde van de maand die volgt op de
maand van de prestatie.

4. Aansprakelijkheid
De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt zowel bij het verrichten
van vrijwilligerswerk als onderweg naar en van de plaats van de activiteit.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is
hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
Wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft is de vrijwilliger die een overtreding uit het strafwetboek
begaat zelf individueel aansprakelijk.
5. Toegang tot het vrijwilligerswerk
Iedereen die 17 jaar oud is kan vrijwilligerswerk verrichten bij het gemeentebestuur.
Er is evenwel een voorafgaande toelating vereist voor personen (kandidaat-vrijwilligers)
- die een uitkering krijgen van de RVA (werklozen, bruggepensioneerden, personen in
loopbaanonderbreking, …): na voorafgaande aangifte aan/ toelating van de RVA;
- die een uitkering ontvangen van het ziekenfonds:
na ontvangst schriftelijke goedkeuring van de adviserend geneesheer;
- die een leefloon ontvangen van het ocmw:
na akkoord van het ocmw.
Gepensioneerden sturen best vooraf een briefje naar hun pensioenkas waarin ze melden dat ze werken als
vrijwilliger binnen de toegelaten wettelijke vergoedingen.
6. Deontologie en geheimhoudingsplicht
Vrijwilligers die zich inzetten voor het gemeentebestuur Koksijde houden zich aan een “deontologische code” zoals
die ook bestaat voor het gemeentepersoneel.
‘Integer handelen’ wordt van alle medewerkers verwacht en daarbij wordt vertrokken vanuit 4 centrale waarden
die voor onze organisatie belangrijk zijn, nl.
1. Respect (klantgericht, collegiaal en loyaal zijn);
2. Verantwoordelijkheid (zich inzetten en zich professioneel gedragen);
3. Objectiviteit (neutraal, onpartijdig en zonder enige vorm van discriminatie);
4. Vertrouwen/ betrouwbaarheid (spreekrecht, spreekplicht, zwijgplicht, discretieplicht).
Concreet gaat dit onder andere over informatie die het vrijwilligerswerk en/ of het gemeentebestuur aanbelangt
en die als “gevoelig” beschouwd kan worden en door de vrijwilliger discreet behandeld moet worden. Teksten die
het gemeentebestuur laat circuleren en die puur voor intern gebruik zijn, mogen niet aan derden worden
doorgegeven.
7. Wederzijdse rechten en plichten
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een
contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en
bijscholing, . . . , . . . Zie hiervoor punt 8.
Wij stimuleren de vrijwilliger om vragen te stellen om zich volledig geïnformeerd en zeker te voelen in zijn
engagement.
Het contactpunt bij problemen en conflictsituaties is het diensthoofd of de verantwoordelijke.
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de
onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, . . . , . . .
8. Concrete afspraken omtrent de taakinvulling
De vrijwilliger engageert zich om mee te helpen aan het project Elke dag Nederlands! – ABC-Kaffee; en zal daarbij
vooral volgende taken uitvoeren: het (twee)wekelijks begeleiden van het ABC-Kaffee; het volgen van de
vergaderingen samen met de projectcoördinator; het volgen van de voorgestelde vormingen via Vorming Plus.
De vrijwilliger zal deze taken uitvoeren op de tijdstippen die onderling worden afgesproken.
Arbeidsveiligheid maakt een essentieel onderdeel uit van alle activiteiten en (arbeids-)ongevallen moeten worden
vermeden. Het diensthoofd of de verantwoordelijke en de vrijwilliger maken hierover afspraken voor en
gedurende de uitvoering van de taken.

De samenwerking kan zonder formaliteiten zowel op initiatief van de vrijwilliger als van de organisatie worden
beëindigd door een mondelinge mededeling.

Datum:
Handtekening van de verantwoordelijke
van de organisatie:

Handtekening voor akkoord
van de vrijwilliger

J. Stekelorum
Gemeentesecretaris
In opdracht:

Naam en voornaam: …………………………………………………………………

Anke Inghelbrecht

Adres: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Telefoon/ gsm:

………………………………………………………………………

Persoon te verwittigen bij ongeval (ICE*):
Naam: ……………………………………………………………………………………….
Tel. of gsm: ………………………………………………………………………………
*Tip: ICE: 3-letterwoord staat voor ‘In Case of Emmergency’.
Hulpverleners kijken in de gsm onder de naam ICE naar
telefoonnummer en adres van de persoon die verwittigd
moet worden bij een ongeval.
N.B.: Bij een eerste vrijwilligerswerk ook op de dienst
Personeel en HR een dossier openen met meer
gegevens voor de betaling.

3. Infobrochure

4. Advertentie
ABC-KAFFEE, DOET U MEE?
Groot nieuws aan de Westkust: een nieuw project rond oefenkansen Nederlands gaat van
start onder de vleugels van de intergemeentelijke dienst (W)Integratie. Het project kreeg de
naam "Elke dag Nederlands!" en organiseert ABC-KAFFEES in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort
en Veurne. Anderstaligen kunnen in deze wekelijkse ABC-KAFFEES hun Nederlands oefenen
op een losse en aangename manier onder de begeleiding van enkele enthousiaste vrijwilligers.
Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar geëngageerde vrijwilligers. Wij zorgen ervoor dat
elke vrijwilliger zich ten volle kan ontplooien, en steeds kan rekenen op professionele
ondersteuning van zowel de projectcoördinator als vanuit Vorming Plus, onze partner voor de
ABC-kaffees.
Bent u enthousiast, hulpvaardig en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Doet u
mee? Contacteer dan de dienst via mail michele.baeyaert@koksijde.be of telefonisch op het
nummer 058/53.34.59 .

5. Intake
PROJECT NEDERLANDSE OEFENKANSEN – ABC KAFFEE
INTAKE VRIJWILLIGERS
Gesprekvoerder:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. PERSOONSGEGEVENS
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geslacht: Man / Vrouw
Geboortedatum:…...…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Burgerlijke staat: Gehuwd / Samenwonend /Alleenstaand
Kinderen: Ja / Neen
Indien ja: Hoeveel kinderen?:……………………………………………………………………………………………
Leeftijd(en)?.........................................................................................................................................
Rijksregisternummer:………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon/GSM:..………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Eventuele contactpersoon (met telefoonnummer): …………………………………………………………………………
Rekeningnummer (voor verzekering):………………………………………………………………………………………………
2. ERVARING
Huidig statuut:
Student / Werknemer / Zelfstandig / Ambtenaar / Leefloongerechtigd / Werkzoekend / Invalide /
Arbeidsongeschikt / Huisvrouw of man / Bruggepensioneerde / Pensioen / Ander
U ontvangt een uitkering?: Ja / Neen
Vooropleiding:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Talenkennis:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Werkervaring:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vrijwilligerservaring: Ja / Neen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nog steeds actief als vrijwilliger?: Ja / Neen
Indien Neen, waarom gestopt?:……………………………………………………………………………………………
Wat vond je er leuk aan?..........................................................................................................
Wat vond je er minder leuk aan?..............................................................................................
Hobby’s en interesses:………………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. MOTIVATIE
Waarom wil je deelnemen aan dit project?:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat denk je er zelf aan te hebben?:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat weet je al over de organisatie (W)Integratie?:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. CAPACITEITEN
Wat zijn jouw sterktes als vrijwilliger? (3):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kun je enkele werkpunten over jezelf geven? (2):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er medische zaken (ziektes, gebruik van medicatie) die van invloed kunnen zijn op de
uitvoering van je vrijwilligerswerk?:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Situatievraag:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
5. ENGAGEMENT
Wanneer kun je je meestal vrijmaken?
Maandag: voormiddag / namiddag / avond
Dinsdag: voormiddag / namiddag / avond
Woensdag: voormiddag / namiddag / avond
Donderdag: voormiddag / namiddag / avond
Vrijdag: voormiddag / namiddag / avond
Zaterdag: voormiddag / namiddag / avond
Zondag: voormiddag / namiddag / avond
Hoeveel tijd kan of wil je besteden?.....................................................................................................
Zijn er periodes waarin je minder beschikbaar bent?...........................................................................
In welke gemeente kun jij vrijwilliger zijn?
De Panne / Koksijde / Nieuwpoort / Veurne

Hoe verplaats je je meestal?: Te voet / Fiets / Openbaar vervoer / Auto
Heb je een auto ter beschikking?: Ja / Neen
Indien ja:
Nummerplaat:…………………………………………………………………………………………………………
6. WENSEN
Welke vormingen of begeleiding verwacht je van ons dat we geven?:………………………….....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er bepaalde mensen of situaties waarvan je weet dat je er niet goed mee overweg kan?:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ALGEMENE OPMERKINGEN DOOR AANVRAGER
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Onze verwachtingen naar onze vrijwilligers toe:
Functieprofiel werd in bijlage meegegeven: Ja / Neen
Formulier goed gedrag en zeden afgeleverd: Ja / Neen
Afsprakennota werd ondertekend: Ja / Neen
Scan identiteitskaart: Ja / Neen
Personeelsfiche ingevuld: Ja / Neen

6. Tips
PROJECT NEDERLANDSE OEFENKANSEN – ABC KAFFEE
HOE BEGELEIDT EEN PRAATMAATJE EEN ABC-KAFFEE?
6. ALGEMEEN
- Kom een kwartiertje op voorhand.
- Installeer je aan tafel/zetelhoek en leg alles klaar wat klaar dient te liggen.
Themabundel, kladpapier, balpen, afsprakenblad, aanwezigheidslijst…
7. TIPS
Las een herhaalmoment in over het vorige ABC-Kaffee. Herhaling is
belangrijk.
- Overloop op voorhand het afsprakenblad. Op die manier weet men van het begin wat de
regels zijn.
- Laat iedereen zoveel mogelijk aan het woord. Zo krijgt iedereen de kans om zijn of haar
Nederlands te oefenen.
- Let er op dat je de deelnemers de kans geeft om zelf na te denken over de woorden.
Probeer niet te al te snel te gaan. Het zoeken naar woorden kan tijd in beslag nemen.
- Wanneer de deelnemer een fout maakt, probeer dit niet aan te duiden als een fout.
Corrigeer op een positieve manier door de fout correct te herhalen.
Bijvoorbeeld: ‘Ik heb thuis vijf kats.’ – ‘Dus jij hebt thuis vijf katten?’.
- Vermijd zoveel mogelijk dialectwoorden.
- Vermijd het gebruik van Tarzantaal.
Bijvoorbeeld: Zeg niet ‘Jij stoel.’, maar wel ‘Jij mag zitten op die stoel.’
- Gebruik het beeldmateriaal als je over iets spreekt. Wijs voorwerpen waarover je spreekt
aan.
- Wanneer de deelnemer iets niet begrijpt, probeer dit te hertalen. Leg iets uit in andere
woorden.
Laat de andere deelnemers ook helpen hierbij.
- Schakel niet te snel over op een andere taal.
- Spreek langzaam en articuleer goed.
- Gebruik gebaren ter ondersteuning.
- Gsm’s/tablets gebruiken kan ter ondersteuning.
8. WAT NA HET ABC-KAFFEE?
-

Ruim alles op wat dient opgeruimd te worden.
Geef de krantjes mee (maandelijks).
Spoor de deelnemers aan om enkele ideeën te geven.

7. Vragenlijst
PROJECT NEDERLANDSE OEFENKANSEN – ABC KAFFEE
ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERS
Datum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ABC-Kaffee: De Panne / Koksijde / Nieuwpoort / Veurne
ENKELE VRAGEN
Open vragen en gesloten vragen
Stellingen (0 = helemaal niet tevreden, 10 = helemaal tevreden)
De antwoorden worden gebruikt binnen de werking .
LOCATIE
Locatie, installatie…
Ik vind de locatie…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wat vind ik goed op dit vlak binnen de werking?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat kan er op dit vlak verbeteren binnen de werking?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INHOUD
Themamappen, taalspelen, uitstappen…
Ik vind de thema’s die aan bod komen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind het beeldmateriaal…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind de taalspelletjes in de themadoos…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik voel me gehinderd door de themamappen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind de themamap volgen belangrijk…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind dialoog voeren belangrijk…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wat vind ik goed op dit vlak binnen de werking?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................
Wat kan er op dit vlak verbeteren binnen de werking?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Welke thema’s wil ik nog aan bod laten komen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Welke uitstappen wil ik nog laten doorgaan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat gebeurt er nog te weinig tijdens de ABC-Kaffees?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMMUNICATIE
Communicatie naar praatmaatjes toe, communicatie naar deelnemers toe, ABC-Krantje…
Ik vind de communicatie naar de praatmaatjes toe…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind de communicatie naar de deelnemers toe…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind de ABC-Krantjes nuttig…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik communiceer graag via mail…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wat vind ik goed op dit vlak binnen de werking?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat kan er op dit vlak verbeteren binnen de werking?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
STRUCTUREEL
Tijdschema’s, ontvangen van themamappen
Ik vind de tijdschema’s (wanneer ik moet komen naar de ABC-Kaffees) duidelijk…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind dat ik te veel naar het ABC-Kaffee moet komen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind dat ik te weinig naar het ABC-Kaffee moet komen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik wil een nieuwe vrijwilliger in mijn gemeente om meer af te wisselen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik heb ongeveer ………… personen aan mijn praattafel. (in te vullen)
Ik vind dat ik te veel personen aan mijn praattafel heb…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wat vind ik goed op dit vlak binnen de werking?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat kan er op dit vlak verbeteren binnen de werking?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRAATMAATJE
Inspraak van de praatmaatjes, appreciatie…
Ik vind dat ik als praatmaatje gehoord word…
0
1
2
3
4
5
6
Ik vind dat ik als praatmaatje inspraak heb in de werking…
0
1
2
3
4
5
6
Ik wil meer betekenen binnen de werking…
0
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

Ik voel me geapprecieerd als praatmaatje…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wat vind ik goed op dit vlak binnen de werking?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat heb je nodig om gemotiveerd te blijven/geraken?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat kan er op dit vlak verbeteren binnen de werking?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ONDERSTEUNING
Ondersteuning door Vorming Plus en projectcoördinator…
Ik vind de ondersteuning in de werking…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind dat er genoeg vergaderingen zijn…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik heb nood aan meer vergaderingen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik heb nood aan meer feedback…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vond de vormingen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vond de vormingen nuttig…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Welke onderwerpen dienen er aan bod te komen in de volgende vormingen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heb je suggesties omtrent de werkvormen van de vorming?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op welke momenten wil je dat de vormingen doorgaan?
Maandag:
namiddag
avond
Dinsdag:
namiddag
avond
Woensdag:
namiddag
avond
Donderdag:
namiddag
avond
Vrijdag:
namiddag
avond
Zaterdag:
namiddag
avond
IK ALS VRIJWILLIGER
Ik voel me goed in de groep…
0
1
2
3
4
5
Ik kom goed overeen met de andere praatmaatjes…
0
1
2
3
4
5
Ik voel me op mijn gemak bij de projectcoördinator…
0
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Ik voel me onzeker als ik een praattafel begeleid…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik voel me op mijn gemak bij de deelnemers…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik probeer een band op te bouwen met de deelnemers…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik respecteer de deelnemers op alle vlakken…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik heb geen band met de deelnemers…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
De deelnemers vertrouwen mij…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik voel me soms overweldigd door de verhalen van de deelnemers…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik ben nieuwsgierig naar de verhalen van de deelnemers…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik heb respect voor de privacy van de deelnemers…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik durf soms eens door te vragen over een verhaal van een deelnemer…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik probeer de deelnemer altijd te helpen, ook al weet ik niet alles…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik vind het leuk wanneer de projectcoördinator bij mij aan tafel zit…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Soms vertel ik verhalen aan anderen omdat ik zo onder de indruk was van dit verhaal…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wanneer ik over het ABC-Kaffee praat, gebruik ik de namen van de deelnemers…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik heb het gevoel dat ik soms nood heb aan een babbel om de verhalen/gevoelens te plaatsen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ik heb het gevoel dat ik altijd terecht kan bij de projectcoördinator en dat ik haar alles kan
vertellen…
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOEVOEGINGEN
Ik wil dit nog vermelden…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedankt om de vragenlijst in te vullen! Michèle

8. Draaiboek vorming
Draaiboek Vorming 1: ABC-Kaffee
Algemene informatie:
- Locatie: Duinenhuis – Zaal Zeezicht (nog bevestiging nodig)
- Tijdstip: 10u00 – 13u30
Inkopen op voorhand:
- Lunch bestellen
- Eigen drank: koffie, thee, water, cola, limonade, suiker en melk
- Koeken voor bij de koffie
- Goodiebags (draagzak + balpennen + notablok)
Programma:
09u30 – 10u00 Enkel Griet en Michèle
Koffie en thee klaarzetten
Stoelen en tafels klaarzetten
Themamappen klaarleggen
De praatmaatjes nogmaals goed inlichten
10u00 – 10u15 Onthaal
Koffie en thee aanbieden
10u15 – 10u30 Start ABC-Kaffee
De deelnemers in groepen verdelen.
10u30 – 11u00 ABC-Kaffee

11u00 – 12u00

- Rondje naam en stad vragen (bij alles Griet en Michèle overslaan)
- Maak hier veralgemeningen
Veurne = lui
Koksijde = dikke nek en/of oud
De Panne = marginaal
Nieuwpoort = drugs/dikke nek/rijk
Belgen = Bourgondiërs
West-Vlaming = niet verstaanbaar/boeren
- Ga er van uit dat ze enkel dingen weten uit hun eigen cultuur (dus
ze kennen niets van de islam, niets van andere gebruiken in
andere landen). Dus als je iets vertelt over bv Spanje zeg dan jullie
weten dat niet.
- Stel dezelfde vraag aan iedereen bv heb je kinderen? + nog 2
vragen
Maar vraag dit maar aan 1 persoon (de sterkste van de groep) bv hoe oud
zijn je kinderen? Heb je veel nichten en neven?
- Gebruik veel lichaamstaal
- Schrijf af en toe woorden op en sta gerust even stil bij dat woord
- Gebruik van beeldmateriaal
Toon eerst een foto en zeg gewoon algemeen wat het voorstelt
bijvoorbeeld dat is kerstmis.
Toon de tweede foto, laat hem rond gaan: start met eenvoudige vragen
zoals wat zie je? Welke kleuren zie je? Screen de foto van links naar rechts
en vraag wat het is, hoeveel er zijn, kleur, groot of klein…
- Wanneer iemand fouten maakt: twee manieren proberen
Correct herhalen
Zeggen: Dat is een fout: het is ZO en NIET zo.
Bespreking met de praatmaatjes
- Wat vond je goed aan het ABC-Kaffee?

12u00 – 12u30

12u30 – 13u30

- Wat vond je minder goed aan het ABC-Kaffee?
- Hoe voelde je je op die momenten?
- …
Conclusie
Tips and tricks overlopen (die naar boven kwamen tijdens de bespreking –
Mich schrijft deze tussendoor op)
Nogmaals de verwachtingen overlopen van het ABC-Kaffee:
- Functieprofiel: ook aandacht voor de basis waarden en normen
- Hoe begeleidt een praatmaatje een ABC-Kaffee?
- Dialoog is belangrijker dan de themamap!
- …
Powerpoint presentatie?
Informatie later doormailen?
…?
Lunch + koffie
Afsluitmoment:
Uitdelen van de goodiebags + fotomoment op het dak van het duinenhuis
(mooie locatie om foto’s te trekken)

9. Tips vorming

PRAATGROEPEN NEDERLANDS
OMGEVING
Om een nieuwe taal te leren of te oefenen heb je rust nodig. Je hebt veel energie nodig om te
denken, dus zorg dat je omgeving niet afleidt.

SFEER
Een nieuwe taal spreken vergt moed, durf. Hiervoor is het belangrijk om de mensen op hun
gemak te stellen. Vriendelijk en open naar hen toe, hen duidelijk maken dat je hier taalfouten
mag maken, dit is hier geen school, geen examen, het is een oefenmoment.
Naast vriendelijk en open zijn, kan een drankje en een hapje het gevoel welkom te zijn
vergroten.

LAWAAI
Heb je verschillende groepen in dezelfde ruimte, probeer die zo ver als mogelijk uit elkaar te
zetten.

LICHT
Zorg dat er voldoende licht is, gordijnen open, eventueel lichten aan

TAFEL
Gebruik liever een tafel voor vier mensen en zet er 6 stoelen rond, dan dat er een te grote tafel
tussen jullie staat, waardoor je te ver van elkaar zit

GROEP
Een groep van 6 mensen is ideaal

ONZEKERHEID ALS JE VOOR EEN GROEP STAAT
Onzeker voelen of wat stress ervaren wanneer je met een groep aan de slag gaat, is heel
gewoon. Zelfs ervaren sprekers of vormingswerkers hebben dit.
Wanneer je hiervan bewust bent, stress je hierover minder en zoek je naar oplossingen.

ADEMHALING
Concentreer je op je ademhaling, probeer buikademhaling

VASTE START
Vb Rondje jezelf voorstellen (telkens op een andere manier) (doe hier ook aan mee)
schrijf terwijl nog eens hun naam op (zo onthoud je ze beter)
Vb waarover hadden we het vorige week (zo betrek je zowel de mensen die er waren als de
mensen die er niet waren)

ANDEREN LATEN PRATEN (rondvraag)

Hoe was je weekend? Wat zijn je plannen dit weekend?
Wat at je deze morgen/middag?
Kennismakingspelletjes - woordspelletjes

NIVEAU VERSCHIL
In elke groep heb je niveau verschillen. Dit kan een meerwaarde zijn voor de ganse groep. Maak
je niet druk bij de moeilijkheden die hier bij komen. Het is niet nodig dat iedereen alles begrijpt,
zeker niet wanneer iemand echt nog geen Nederlands kent, probeer dan ook niet alles te
vertalen of laten vertalen. Bij wie het Nederlands nog te klein is, die komt ook niet met de
verwachting om alles te begrijpen en om bij alles te kunnen meepraten. Zij zullen eerder willen
luisteren. Probeer hen niet te vergeten maar geef hen ook niet alle aandacht. Schrijf woorden
op, duid aan op een foto en zeg het woord opnieuw. Wanneer ze begrippen/woorden leren
kennen, probeer hen deze te laten toepassen (vb kleur, tellen, man/vrouw,…)
Zorg dat je ook moeilijker woorden of begrippen aan bod laat komen als je echt gevorderden
aan tafel hebt, zodat het een uitdaging voor hen blijft. (vb spreekwoorden)
Laat weten dat ze gerust een woordenboek mogen meebrengen
Wanneer je de mensen beter kent, zal je weten welk niveau vragen je kunt stellen aan wie.
Betrek iedereen: stel dezelfde vragen aan iedereen, zo kan iedereen zijn inbreng doen maar ook
nadenken wat hij wil zeggen. Start niet met degene die het laagste niveau heeft.
Wanneer je uitleg geeft, een verhaal brengt, probeer van links naar rechts en terug naar links te
kijken, zodat je duidelijk maakt dat je iedereen wil betrekken.

ANDERE VRIJWILLIGER/STUDENT,… (NEDERLANDSTALIGE) AAN TAFEL
Hoewel het de bedoeling is dat de deelnemers zoveel mogelijk praten, is luisteren hierin een
belangrijk onderdeel. Zowel luisteren naar anderen maar ook naar jou als vrijwilliger maar ook
naar andere Nederlandstaligen aan tafel. Laat hen dan ook mee aan het woord wanneer er een
rondvraag is. Bespreek wel op voorhand met hen, dat zij niet het voortouw nemen en hun
inbreng niet lang maken. Bij een rondvraag, antwoord je zelf ook op de vraag.
Naast het belang van luisteren is je eigen inbreng of de inbreng van iedereen goed voor de
groepssfeer. Zij leren jou op die manier kennen en kunnen je leren vertrouwen. Iedereen
behoort tot de groep, Nederlandstalig of anderstalig. Een goede sfeer is de basis om te durven
praten, te durven vragen.

HOE OMGAAN ALS IEMAND OOK FRANS OF ENGELS KAN
Praat geen andere taal dan het Nederlands in de groep.
Brengt de groepssfeer in gevaar omdat je niet met iedereen in hun taal kan praten
Nodigt de mensen uit om meer in het Frans of Engels te praten
Wanneer ze een Engels of Frans woord gebruiken, reageer dan in het Nederlands en herhaal
wat ze zeggen. Wanneer ze hele zinnen in een andere taal zeggen, laat dit niet toe, ze moeten
dit in het Nederlands doen.
Wanneer de praattafel niet bezig is, praat dan ook Nederlands maar dan mag je ook even snel
vertalen (maar bewaak dat je meer Nederlands dan de andere taal praat en doe dit enkel
wanneer het heel belangrijk is dat ze de informatie juist verstaan, doe dit dus niet wanneer je
over koetjes en kalfjes praat)

VERTALINGEN ONDERLING
Laat niet toe dat alles wordt vertaalt, dit stoort de groep en is voor degene die de vertaling
krijgt niet goed om het Nederlands op te nemen.

Probeer dit zelf in de hand te hebben, door te zeggen wanneer ze even een woord mogen
vertalen.
Je mag iedereen er gerust op wijzen dat aan tafel Nederlands wordt gesproken (doe dit
uiteraard met de nodige respect)

HOE AAN DE SLAG MET DE VORMINGSPAKKETTEN
Alles doornemen?
Oefen op vragen die je kan stellen
Open of gesloten vragen? Laag niveau: gesloten vragen. Hoog niveau: open vragen
Zijn vormingspakketten belangrijk?
Waarvoor dient het?
Gedateerd beeldmateriaal?
Klein beeldmateriaal?
Doorgeven
Neem je tijd (gejaagdheid is nefast bij het oefenen van een andere taal)
Belang van herhaling (je mag gerust dezelfde vraag herhalen van vorige week)

HOE GA JE OM MET IEMAND DIE ALLE AANDACHT OPEIST?
Bevestiging geven en doorgaan
Vb interessant wat je brengt, we zullen eens horen bij de anderen
Bedankt voor je uitleg (en ga dan over naar het volgende)
Ik herken wat je daar zegt, herken jij (een andere persoon) dat ook?
Bedankt (naam van de persoon) we gaan nu even luisteren naar (naam van een andere
persoon)
Als de persoon blijvend aandacht vraagt mag je gerust even zeggen dat hij/zij nu even mag
zwijgen, de anderen mogen ook aan bod komen

PRIVACY – RESPECT – VERALGEMENINGEN
Wanneer je respect hebt en toont, wanneer je ruimte laat dat de persoon niet hoeft te
antwoorden op je vraag, dan kan je veel vragen. Stel jezelf enkele vragen voor je persoonlijke
vragen stelt:

HOE LEER JE EEN TAAL? WELKE ASPECTEN HELPEN? WELKE ASPECTEN MAKEN HET MOEILIJKER?
https://vimeo.com/141388458
Snel Nederlands leren? Pol Goossen

10. Affiche (algemeen)

11. Themamap
Thema samen leven
Inleiding
• Wat is samen leven voor jou?
• Met wie leef jij samen?
• Ben jij eerder een sociaal iemand of hou je er van om alleen te zijn?
Oefening
• Bekijk de afbeeldingen en bespreek ze.
De deelnemers kiezen elk één afbeelding en bespreken wat ze zien.
Oefening
• Schrijf samen in groep op wat jij kan doen om je steentje bij te dragen aan de
maatschappij.
Bespreek dit samen.
Oefening
• Memory: maatschappij
Leg de memorykaarten met de rug naar boven.
De deelnemers mogen om beurt twee kaarten omdraaien. Zijn deze hetzelfde? Dan heeft de
deelnemer een punt gewonnen! Ook mag de deelnemer nogmaals twee kaarten omdraaien.
Eerst de woorden overlopen!
Oefening
• Samen leven: geef een complimentje aan je buurman of buurvrouw links van je.

SCHOOL

POLITIE

BRANDWEER

AMBULANCE

BURGEMEESTER

KONING

JOB

VRIJWILLIGERSWER
K

RUSTHUIS

SOCIALE MEDIA

KINDEREN

AFVAL

ELEKTRICITEIT

NEDERLANDS

GOED DOEL

FRIETJES

DAKLOOS

AUTO

FIETS

SPORT

THEATER

MUZIEK

BEELDHOUWKUNST

POËZIE

TELEVISIE

NIEUWS

KRANT

RADIO

12. ABC-Krantje

ABC–KRANTJE
Augustus

DATA AUGUSTUS 2018

IN SAMENWERKING MET

ABC-Kaffee Nieuwpoort:
-

07/08/2018
14/08/2018

ABC-Kaffee Koksijde:
-

01/08/2018
22/08/2018
29/08/2018

ABC-Kaffee De Panne:
-

09/08/2018
23/08/2018

ABC-Kaffee Veurne:
-

Contact
Heb je vragen rond Nederlands?
Neem dan zeker contact op met Michèle!
michele.baeyaert@koksijde.be
0491 92 97 32 (van maandag tot vrijdag – 9u00 tot 16u00)
Facebook: Michèle Wintegratie

03/08/2018
17/08/2018
31/08/2018

Uitstap
In juli gingen we met het ABC-Kaffee op bezoek in het Duinenhuis in Koksijde om de sterren te
bekijken.
We zagen de planeet Venus erg goed door de telescoop.
Hou jij ook van sterren en het heelal?
Kom jij ook naar onze volgende activiteit krabbenvissen? Meer informatie volgt!

Activiteiten

Zomer

Heb jij leuke activiteiten voor het ABCKaffee? Wat wil jij graag eens doen?

Wat deed jij al in de zomer? Werken of plezier
hebben?
Kijk je al uit naar het nieuwe schooljaar of wil je
liever nog wat vakantie?

Noteer dit op een blaadje en geef het
gerust af aan Michèle of één van de
praatmaatjes!

Oefende je vaak je Nederlands?

Dunia
Kom jij ook naar Dunia? Bekijk zeker onze flyer hieronder!

Hittegolf

Kermis

Had jij het ook warm
de afgelopen dagen?

Ben jij al naar de kermis geweest in
jouw gemeente?

Er werd gesproken
over een hittegolf in
België!

Wat vond je er van?

Activiteiten
gemeente

in

In de zomer is er heel
wat te doen in elke
gemeente.
Wat heb jij al gedaan?
Wat raad je zeker
aan?
Laat het ons weten!

WOORDZOEKER
Zoek de woorden en doorstreep ze:

BOODSCHAPPEN
GENIETEN
HITTEGOLF
INKOPEN
KRABBEN
STERREN
UITSTAP
VUUR
WATER
WOORDZOEKER

ECONOMIE
HANDELAARS
HOROSCOOP
KLANTENKAART
ORGANISATIES
TOERISTEN
VAKANTIE
WARMTE
WERELDFEEST

13. Vragenronde vrijwilligers
Vergadering verankering vrijwilligers
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gemeente: De Panne / Koksijde / Nieuwpoort / Veurne
Schets
In juli 2019 eindigen de subsidies van het project ‘Elke dag Nederlands!’. Hierdoor valt de
projectcoördinator weg.
Als dienst willen we erg graag het project verder zetten, maar zonder projectcoördinator.
Dit omdat er meer dan 200 anderstaligen deelnamen aan het project ‘Elke dag Nederlands!’ en er
in totaal wekelijks 20 personen komen.
De projectcoördinator contacteert momenteel verschillende organisaties en diensten om te polsen
wat de mogelijkheden zijn om het project te ondersteunen, maar het project kan niet volledig
worden overgenomen door één dienst…
Daarom zitten we vandaag even samen om te kijken welke mogelijkheden er zijn.
Vragenlijst
ABC-Kaffee
1) Wil iedereen zich graag verder inzetten als praatmaatje?
Waarom wel/niet?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
2) Begeleiden de praatmaatjes liever het ABC-Kaffee zelfstandig of is er nood aan een
projectcoördinator die steeds aanwezig is? Waarom?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
3) Vinden jullie de extra activiteiten belangrijk zoals uitstappen en pop-ups? Zouden jullie dit
in de toekomst verder willen organiseren?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

Themamap
1) Is een themamap belangrijk of is dit overbodig? Waarom?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
2) Wat vinden jullie tot nu toe van de themamappen? Wat kan er beter? Welke thema’s
moeten nog aan bod komen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
3) Vinden jullie het belangrijk dat er nieuwe thema’s komen?
Willen jullie je eigen inbreng?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
4) Willen jullie toegang tot een digitale databank met themamappen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
→ uitleg themabox, goed idee?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
→ indien het materiaal kapot gaat: zouden jullie het zien zitten om het materiaal opnieuw
aan te maken?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

Planning
1) Vinden jullie het belangrijk dat de planning wordt opgemaakt door een
dienst/coördinator?
Kunnen jullie zelf de planning onderling maken? Hoe zouden jullie dat aanpakken? Welk
communicatiemiddel zou het belangrijkste zijn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Ondersteuning/ begeleiding
1) Welke begeleiding/ondersteuning verwachten jullie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
2) Vinden jullie het belangrijk dat iemand een aanspreekpunt is? Hoe zien jullie dat?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
3) Vinden jullie vormingen belangrijk? Welke vormingen zou je nog kunnen volgen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

Doelgroep
1) Vinden jullie de opkomst belangrijk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
2) Vinden jullie het een grote taak om de planning door te geven aan de dienst die reclame
maakt bij de doelgroep?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Vragen/opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

