TAAL OP DE
WERKVLOER
taalondersteuning
op maat van uw onderneming

Heeft u werknemers in dienst die het
Nederlands nog niet goed beheersen?
Wenst u anderstalige werknemers in
dienst te nemen?
Een job uitoefenen vergt niet alleen vakkennis
maar ook specifieke taalkennis.
Aandacht voor Nederlands op de werkvloer is
noodzakelijk en zorgt voor een:
- snellere integratie op uw werkvloer;
- betere en duurzame inzetbaarheid.
In deze brochure ontdekt u welke ondersteuning
Argos uw onderneming kan bieden!

’Engels is de
voertaal op onze
werkvloer’
‘Mijn medewerkers
begrijpen de
werkinstructies
niet’

‘Ik vind goede
communicatie op de
werkvloer
belangrijk’

’Ik heb geen idee wat
ik als leidinggevende
kan doen om
mijn anderstalige
werknemers te
ondersteunen’
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Vraag vrijblijvend een offerte aan.
CONTACTPERSOON

LORE DEWEERDT
lore.deweerdt@argosvzw.be
0474 63 01 73
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TRAJECT TAALBELEID
Wat is de visie op taal binnen uw onderneming?
Wat zijn de afspraken rond taalgebruik op de werkvloer?
Hoe kan u als leidinggevende taalondersteunende acties
integreren binnen uw bedrijf?
Hoe zorgt u dat al uw werknemers meewillen in het
‘taalverhaal’?
Argos helpt u bij het uitstippelen van een taalbeleid.
Door het uitvoeren van een taalscan stellen we een
analyserapport op. Aan de hand van dit rapport maken we
een voorstel van taalactieplan op maat van uw bedrijf op.
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TAALSCAN ONDERNEMING
Wenst u uw onderneming een spiegel voor te houden op vlak van taal?
Hoe verloopt de communicatie tussen collega's onderling en met klanten?
Welke niet-talige elementen hebben een invloed op deze communicatie?
Welke taalkennis vereisen de verschillende jobs binnen uw onderneming?
Welk draagvlak is er binnen uw bedrijf om taalacties uit te voeren?

Een taalscan geeft een antwoord op deze vragen.
De taalscan kan de volgende onderdelen bevatten:
- Observatie op de werkvloer. We brengen de schriftelijke en mondelinge
communicatie en niet-talige aspecten die invloed kunnen hebben op
deze communicatie in kaart.
- Interviews met en screening van de anderstalige werknemers. Naast
de taalvaardigheid, brengen we persoonlijke factoren zoals
leervermogen, motivatie, spreekdurf en leervoorkeuren in kaart.
- Interviews met Nederlandstalige en/of anderstalige werknemers om de
impact van meertaligheid op de werkvloer in beeld te brengen.

RAPPORT TAALSCAN
De taalcoach maakt een grondige analyse van de
taalscan.
U ontvangt de resultaten in een onderzoeksrapport en
we bespreken samen met u een voorstel voor
taalondersteunende acties.

TAALACTIEPLAN
Argos stelt een definitief taalactieplan op maat van uw onderneming op.
In overleg worden talige doelen bepaald. U ontvangt concrete
aanbevelingen van taalacties om uw taalbeleid (verder) uit te bouwen.
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TAALACTIES
Heeft u geen idee welke taalondersteunende
acties mogelijk zijn?
Wij lijsten ze graag voor u op.
Wil u graag starten met een concrete actie?
Neem contact op met onze taalcoach.
Alle acties worden op maat van uw onderneming
uitgewerkt.
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TAALCOACHING OP DE WERKVLOER
Kent uw anderstalige werknemer de benamingen van producten,
gereedschap of materiaal op uw werkvloer?
Begrijpt uw werknemer goed de instructies?
Kan uw werknemer vlot communiceren met collega’s en klanten?

Via individuele taalcoaching voorziet Argos een traject waarbij de
anderstalige werknemer Nederlands op de werkvloer leert. In overleg met de
werkgever formuleren we taaldoelen en taalacties op maat.
Bij meerdere taalcoachingstrajecten in het bedrijf kunnen collectieve
taalacties worden georganiseerd.

2
1
intake &
screening
werknemer
werkomgeving

opmaak
taalactieplan
op maat
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3
taaltaken en
coaching op
de werkvloer

4

eindevaluatie &
aanbevelingen
voor de
toekomst

opvolgings- &
evaluatiegesprekken
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E-LEARNING TAALPLATFORM
OP MAAT VAN UW ONDERNEMING

Bent u op zoek naar een instrument dat uw bedrijf duurzaam kan inzetten om
anderstalige werknemers ‘Nederlands op de werkvloer’ te laten inoefenen?
Het e-learning taalplatform:
- biedt bedrijfseigen woordenschat en communicatie aan;
- is geformuleerd in begrijpelijke en toegankelijke taal;
- is voorzien van visuele ondersteuning;
- is een oefenomgeving: de werknemer neemt de inhoud op eigen
leertempo door;
- biedt gepersonaliseerde en onmiddellijke feedback.

GROEPSOPLEIDING
NEDERLANDS OP UW WERKVLOER
‘Nederlands op de werkvloer’ is een collectieve opleiding die gericht is op het
aanleren van basiswoordenschat en -communicatie op de werkvloer aan
meerdere anderstalige werknemers in uw onderneming. De opleiding kent een
afwisseling van leer- en oefenmomenten. Deze taaltraining is
volledig op maat: we houden rekening met de wensen van uw
onderneming en met de taalbehoeften en voorkennis van de
anderstalige werknemers.
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VORMING TAALMETER/-PETER
Duo’s maken van Nederlandstalige en anderstalige werknemers is heel zinvol.
De Nederlandstalige werknemers krijgen de rol van taalmeter/-peter die de
anderstalige werknemer ondersteunt op de werkvloer.
Argos biedt ondersteuning bij het opnemen van de rol van taalmeter/taalpeter
en bij het vormen van geschikte taalduo’s.

VORMING VOOR KADERPERSONEEL
‘OMGAAN MET ANDERSTALIGEN OP DE
WERKVLOER’
Anderstaligheid op de werkvloer brengt heel wat vragen met zich mee. Argos
ziet deze vragen niet alleen als een uitdaging, maar als een troef voor uw
onderneming. We helpen u bij het creëren van een taalrijke werkvloer.
‘Omgaan met anderstaligen op de werkvloer’ is een praktijkgerichte vorming,
afgestemd op de noden van uw werkvloer. We leggen nadruk op het aanreiken
van tips & tricks die meteen toepasbaar zijn in de praktijk.
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WERVING EN SELECTIE
Een goede wervings- en selectieprocedure is van uiterst belang. Op welke manier
krijgt u de juiste mensen op de juiste plaats? Hoe zorgt u ervoor dat ook
anderstaligen de weg vinden naar uw onderneming?
80 procent van de openstaande vacatures vereist een goede tot
zeer goede kennis van het Nederlands (juni 2022).

Argos helpt:
- uw vacatures omzetten in begrijpelijke en toegankelijke taal;
- uw vacatures verspreiden binnen ons ruim professioneel netwerk.

Wist u dat...
...Argos ook begeleidingstrajecten naar werk organiseert voor
werkzoekenden in de Westhoek? Door middel van sollicitatiebegeleiding
en werkplekleren zoeken we samen naar de best passende job.
Onze jobcoaches ondersteunen daarnaast ook werknemers en werkgevers. Op
elk moment in de loopbaan kan jobcoaching een antwoord bieden om de
opstart in een nieuwe job vlot te laten verlopen en/of het functioneren
van de werknemer te bevorderen.
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WERKDOCUMENTEN IN ‘KLARE TAAL’
Heeft u anderstalige werknemers in dienst die bijna geen Nederlands
begrijpen?
Het vereenvoudigen van bestaande, schriftelijke documenten omvat:
- het visualiseren van de tekst;
- het herformuleren in toegankelijke en begrijpelijke taal.

BEELDWOORDENBOEK
Een anderstalige werknemer die onvoldoende vertrouwd is met vaktaal, heeft
moeite om de juiste begrippen te gebruiken en te onthouden. Om deze
taaldrempel te verlagen, is een beeldwoordenboek het middel bij uitstek. In
een beeldwoordenboek staan bedrijfseigen materialen, producten en
gereedschap in het Nederlands verwoord en afgebeeld.
Een beeldwoordenboek kan op twee manieren:
- als onderdeel van het online e-learning platform, inclusief oefeningen
op woordenschat;
- door het opmaken van fysieke zak(beeld)woordenboekjes.

TAALTAFELS
Taaltafels is een initiatief waarbij
anderstalige werknemers op een
laagdrempelige manier hun
Nederlands oefenen via
informele onderwerpen.
Daarnaast worden de sociale
contacten op de werkvloer
gestimuleerd. De pauze kan het
moment bij uitstek zijn om
taaltafels te laten doorgaan.
Argos biedt een aantal
werkvormen aan om de taaltafels
op een laagdrempelige manier
vorm te geven.
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INTERESSE IN ONS AANBOD?
LAAT HET ONS WETEN!
Heeft u anderstalige werknemers in dienst of bent u van plan om anderstalige
medewerkers in dienst te nemen?

JA?
Hebben de huidige anderstalige werknemers moeilijkheden met het taalgebruik
op de werkvloer?
en/of
Bent u van mening dat uw werkvloer nog niet voldoende ‘taalvriendelijk’ is
ingericht?

JA?
Wat zou(den) de oorzaak/oorzaken hiervan kunnen zijn?
De taalvereisten op de werkvloer zijn te hoog (gebruik vakjargon,
complexe/formele communicatie, dialect is de voertaal...).
Er zijn geen duidelijke afspraken over taalgebruik op de werkvloer.
De schriftelijke communicatie is niet aangepast aan onze anderstalige
werknemers.
De mondelinge communicatie of voertaal op de werkvloer is niet
aangepast aan onze anderstalige werknemers.
Er zijn vaak misverstanden/conflicten tussen collega’s omwille van de taal.
Er zijn duidelijk merkbare cultuurverschillen op de werkvloer (moeilijke
samenwerking, misverstanden, conflicten...)
De anderstalige medewerkers tonen zelf weinig initiatief om Nederlands te
spreken en/of de spreekdurf ontbreekt.
Er is weinig ervaring in het omgaan met anderstalige collega’s.
Andere belemmeringen?

Wenst u hulp of ondersteuning om bovenstaande belemmerkingen weg te werken?
JA?

Neem contact op met onze taalcoach. Zij helpt u graag verder.
Of scan onderstaande QR-code en beantwoord een aantal vragen.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.
CONTACTPERSOON

LORE DEWEERDT
lore.deweerdt@argosvzw.be
0474 63 01 73
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