
BESLISMODEL: HOE MONDELING COMMUNICEREN MET MIJN ANDERSTALIGE KLANTEN?

WAT IS DUIDELIJK NEDERLANDS?

BASISHOUDING

• Gebruik eenvoudige en transparante 
woorden.

• Wees voorzichtig met afkortingen,   
dialect en formele taal/jargon.

• Vermijd figuurlijk taalgebruik.
• Gebruik korte, actieve en correcte   

zinnen.

TAALGEBRUIK

• Spreek duidelijk en langzaam, maar blijf spontaan.
• Geef voorbeelden.
• Stel zelf controlevragen: kan de burger de info herhalen?
• Herhaal en herformuleer.
• Doseer de info/beperk je tot de essentie.
• Geef structuur aan jouw uitleg.

• Wees geduldig.
• Stel de anderstalige op zijn gemak.
• Wees open, eerlijk en nieuwsgierig.
• Moedig aan om Nederlands te spreken.

	

Begin je gesprek steeds in duidelijk Nederlands.

MANIER WAAROP

LEGENDE TAALHULPMIDDELEN

CONTACTTAAL
Een taal die beide gesprekspartners 
spreken. Als we uitzonderlijk een 
andere taal dan Nederlands gebruiken, 
benadrukken we altijd de uitzondering.

LUISTERTAAL
De burger spreekt ons aan in een 
andere taal dan het Nederlands, wij 
antwoorden in het Nederlands.

Burger heeft goede kennis Nederlands
EN makkelijk gesprek

Burger heeft geen 
kennis Nederlands
EN moeilijk gesprek

Spreek eenvoudig Nederlands  |  
Motiveer de burger om Nederlands te spreken  |  Heb geduld

Ondersteun eenvoudig Nederlands met visuele hulpmiddelen:  
gebaren, pictogrammen, documenten, foto's

Vertaal kernwoorden in een contacttaal

Vraag de klant om terug te komen met een informele tolk 
(vriend, familie, buur)

Gebruik vertaalapps

Regel een telefonische sociaal tolk  
voor het huidige gesprek.

Gebruik een contacttaal als het  
een toegelaten uitzondering is

Gebruik luistertaal: antwoord in het Nederlands

Reserveer een fysieke sociaal tolk en  
maak een nieuwe afspraak
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TAALAFSPRAKEN

Dit beslismodel is het resultaat van een taalbeleidsproces in Liedekerke met de ondersteunining van het Agentschap Integratie en Inburgering.
V.U. Jo De Ro, Agentschap Integratie en Inburgering, private stichting, Tour & Taxis, Havenlaan 86C, bus 212, 1000 Brussel

Cumulatieve voorwaarden voor het uitzonderlijk gebruik van 
vreemde talen bij inwoners van Liedekerke:  
• Je mag niet systematisch een vreemde taal gebruiken, maar 

slechts uitzonderlijk of als overgangsmaatregel.
• Het gebruik van een vreemde taal moet een bijzonder doel 

dienen, met maatschappelijk belang, zoals het bevorderen van 
integratie, anderstaligen informeren over het bestaan van een 
dienstverlening, verzekeren van de gezondheid en de veiligheid.  

• Het is alleen voor een specifiek doelpubliek van personen die het 
Nederlands niet goed kennen.

WAT ZEGT DE WET?
• Gebruik de anderstalige boodschap altijd als vertaling naast 

de originele tekst in het Nederlands, zodat iedereen dezelfde 
informatie krijgt. Bij geschreven communicatie: vermeld bij de 
anderstalige tekst uitdrukkelijk dat het een vertaling is uit het 
Nederlands. 

Wat indien iemand uit een ander taalgebied komt 
(Brussel, Wallonië of het buitenland)? 
Dan geldt het hoffelijkheidsprincipe. Je mag een vreemde taal 
gebruiken in contact met diensten/personen uit andere taalgebieden, 
maar je moet niet.

Meer info over de taalwetgeving: www.taalwetwijzer.be.

 

België bestaat uit drie taalgebieden. Liedekerke ligt in het 
Nederlandse taalgebied. De taalwetgeving zegt dat openbare 
besturen uit het Nederlandstalige taalgebied met hun burgers in 
het Nederlands moeten communiceren. 

Onder vier voorwaarden is het uitzonderlijk toegestaan om een 
andere taal te gebruiken. De voorwaarden zijn dezelfde voor 
mondelinge en schriftelijke communicatie. De voorwaarden moeten 
alle vier tegelijk voldaan zijn.
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We starten en eindigen elk gesprek in het 
Nederlands, ook als we voor de rest van het 
gesprek een andere taal gebruiken omwille van 
een toegelaten uitzondering.

Kinderen zijn geen tolken. We aanvaarden geen 
kinderen (-18 jaar) als tolk.

We schakelen niet de hulp in van meertalige 
collega's.

Je mag contacttaal gebruiken bij noodsituaties: 
• medische redenen;
• levensbedreigende situaties;
• zeer ingrijpende crisissituaties.

Je mag contacttaal ook gebruiken als laatste 
redmiddel, discreet, achter gesloten deuren en 
met uitleg waarom we een uitzondering toelaten:

1. bij alles wat te maken heeft met het stimuleren 
om Nederlands te leren en ondersteuning bij 
inburgering;

2. bij het verduidelijken van het taalbeleid in 
Liedekerke;

3. bij eerste contact met nieuwe inwoners: enkel  
voor onthaalgesprekken en intake OCMW;

4. bij urgente dienstverlening die op de volgende  
vier vragen hoog scoort:

• Is het een lang gesprek?
• Heb je veel input nodig van de burger?
• Is er specifieke woordenschat?
• Is er veel emotie?

i

HOE SCHAT JE DE KENNIS 
NEDERLANDS VAN DE BURGER IN?
Wat is het antwoord op: “Waarmee kan ik u helpen?”.

»   Nederlands of andere taal.
»   Enkelvoudige woorden of volzinnen Nederlands.

De burger kan de essentie van de aangeboden informatie in 
eenvoudig Nederlands herhalen. 

»   Ja of nee.

De burger leest actief de Nederlandse documenten die 
worden aangeboden.

»   Ja of nee.

De burger begrijpt Nederlands maar kan het zelf moeilijker 
spreken.

»   Ja of nee.


