
 

 

Kringloopcentrum Zuid-West-
Vlaanderen - Taalbeleid 



 

 

 Rol deSOM vzw: 

• Voorbereiden en faciliteren de sessies met de werkgroep 

• Uitvoeren van beginanalyse (objectief) 

• Taalbeleidsverantwoordelijke en leden werkgroep 

ondersteunen 

Nodige expertise en tools aanreiken om verder vorm te 

geven aan het taalbeleid binnen de eigen diensten  

Advies  



 

 

Doelstellingen taalbeleid KLC 

• Doelstelling 1: vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen zet in op de 
bewustmaking van belangrijke taaldrempels in het onderlinge contact bij 
zowel medewerkers als in de omkadering. 

 

• Doelstelling 2: vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen werkt 
afspraken uit rond het omgaan met de verschillende talen op de 
werkvloer en brengt deze onder de aandacht. 

 

• Doelstelling 3: vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen zet in op 
een veilige omgeving en wederzijds begrip t.a.v. het Nederlands en 
andere talen. 

 



 

 

• Doelstelling 4: vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen zet in op het 

creëren van praktische (visuele) didactische hulpmiddelen die een 

eenduidige taalgebruik stimuleren en taal-leerervaringen over de hele 

organisatie alomtegenwoordig en vlot beschikbaar maken. 

 

• Doelstelling 5:Er is aandacht voor duidelijke en laagdrempelige taal in 

zowel mondelinge als schriftelijke communicatie. 

 

• Doelstelling 6: vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen evalueert 

het aanwervingsbeleid en stuurt bij op talige aspecten. 



 

 

Voordelen op lange termijn: 

• Werkcontext waarin de werknemers begrijpen wat van 

hen verwacht wordt in communicatie met 

(laagtaalvaardige) collega’s en externen 

• Duidelijke en succesvolle communicatie met collega’s en 

externen 

• Ontwikkeling van taaloefenkansen voor anderstalige           

werknemers 

• Medewerkers zijn bewust van hun taalgebruik 

 



 

 

   

Diverse groep: Representatief voor de organisatie: alle niveau’s, leeftijden, Nederlands- en 
anderstaligen,… 

 

Trekker:  

• Werkgroep samenroepen 

• Voorbereiding en organisatie (verslag, locatie) 

• Feedback/communicatie naar beleid & personeel  

       

Taken werkgroep taal: 
• De analyse van het taalgebruik bespreken. 
• Vanuit het analyserapport doelen selecteren. 
• Acties en activiteiten op de verschillende niveaus formuleren. 
• Prioritaire taalbeleidsacties bepalen (taalactieplan)  
• Evalueren en bijsturen. 
 

Een visie op taalbeleid vormgeven. 
 

WERKGROEP TAAL 



 

 



 

 

UITGEWERKTE ACTIES 

• 10 Gouden Taaltips 

• Wuk Zeg Je? Affiches, pins, alarmsignaal 

• Week van de taal 

• Radio Babel 

• Beelden databank:  
      eenduidige woordenschat, ondersteuning communicatie 
      en visualisering op de werkvloer 

• Taalambassadeurs 



 

 



 

 



 

 


