
Klare Taal  
Sociale dienstverlening in samenwerking met Atlas 



Klare Taal  
Sociale dienstverlening 







Klare Taal schenken: daar gaan we samen voor 
 Veel van onze klanten zijn 

laagtaalvaardig of anderstalig. 
 

 182 nationaliteiten zijn in Antwerpen 
vertegenwoordigd. 
 

 1 op 7 Vlamingen is laagtaalvaardig. 
 

 16 % van onze klanten is 
analfabeet. 



Actieve openbaarheid van bestuur 
Overheden zijn verplicht om burgers  

systematisch 

correct 

evenwichtig 

tijdig  

op verstaanbare wijze  

te informeren over het beleid, de regelgeving en de 
dienstverlening 

 



Taalvisie van het vroegere OCMW 

 Taal: eerste stap naar integratie 

 Oefenkansen geven aan klanten 

 Medewerkers ondersteunen met taalafspraken, vorming, 
ondersteunend materiaal 

 Toegankelijke en laagdrempelige communicatie, 
mondeling en schriftelijk, in woord en beeld 

 Met geduld en respect 

 2018: verder afstemmen met de taalvisie van de stad 

 



Belangrijke doelgroepen binnen de organisatie 

 Communicatiedienst 

 Maatschappelijk werkers 

 Intercultureel bemiddelaars (brugfunctie) 

 Jobcoaches 

 Leidinggevenden 

 



Intercultureel bemiddelaars als brugfunctie 

 Staan in voor het grootste deel van het vormingsaanbod voor 
(nieuwe) klanten 
→ vroeger vorming ‘rechten en plichten’, nu thematische 
vormingen 

 Geven info over de organisatie op aanvraag (bv. bij SAS, 
Atlas…) 

 

 



Intercultureel bemiddelaars als brugfunctie 

 Bieden taalondersteuning via interne sociale tolken 

 Beheren de infobundel: ‘culturele achtergrond van de vluchteling’ 

 Op deze manier ondersteunen zij maatschappelijk werkers bij 
hun werk.  

 

 



Klare Taal: concreet aan de slag 
 Eerste taalbad voor de Communicatiedienst: hoe Klare Taal 

concreet toepassen?  

 Via opleiding en veel oefening.  

 Geen losse brochures in de wachtzalen, maar wel 
ondersteunend materiaal. 

 Toetsing materiaal via Atlas 

 Conclusie: alleen komen we er niet.  

 

 

 



Selectie van publicaties 

http://ocmwantwerpen.digipolisweb.be/sites/default/files/Welkomstbrochure_0.pdf
http://intranet.ocmw.antwerpen.be/berichten/LowRes_Brochure_v1_0.pdf
http://ocmw.antwerpen.be/sites/default/files/LowRes_v1_0_0.pdf
http://intranet.ocmw.antwerpen.be/Berichten/GPMI_brochure.pdf


Publieksschermen 



We trekken medewerkers mee in ons bad! 

 We starten met taaltips op het intranet 

 Oprichting stuurgroep met directeurs 

 Proefproject in 2060 
→ eerste actieplan krijgt vorm! 

 

 

 



Actie en reactie 

 Uit het proefproject 2060 ontstaan enkele concrete acties: 

 - ontwikkeling map SOS Taal 

o taalvisie en –afspraken 

o voorbeelden van veelgevraagde 
documenten 

o Pictogrammen 

o OCMW-woordenboekje 

o liggingsplannetjes … 

 Verdeeld in de spreekkamers van de sociale centra en andere diensten. 

 Nog ruimte voor verdere uitrol.  

  

 

http://intranet.ocmw.antwerpen.be/bz/publicaties/HiRes_v4_0.pdf


Actie en reactie 

 Uit het proefproject 2060 ontstaan enkele concrete acties: 

 - Studiedagen SOS Taal  

→ groeien uit tot vaste vormingen Klare Taal: 

 - voor maatschappelijk werkers 

 - voor hoofd-maatschappelijk werkers 

  

 



Het verhaal gaat verder… 

 Stuurgroep groeide uit tot 
werkgroep, samengesteld uit 
medewerkers van de 
Communicatiedienst, Atlas en 
vertegenwoordiging van 
Maatschappelijke Hulp 
,vroegere MI, 

 Bepalen jaarlijks een 
actieplan 

 ,,,,, samenstelling herbekijken 
in functie van nieuwe 
bedrijfseenheid 
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Klare Taal: kritische succesfactoren 
• Kennis vergaren, opleidingen volgen 

en context creëren  
• Doortrekken naar alle vormen van communicatie 

• Als onderdeel huisstijl, gedragen door de hele organisatie: 
overtuigen van diensthoofden en projectleiders 

• Ook doortrekken naar interne communicatie 

• Interne communicatie als middel om extern te communiceren 
(geïntegreerd) 

 

 

 



Klare Taal: kritische succesfactoren 

•Nauwe werkrelatie 
tussen, 

o opdrachtgever 

o redacteur 

o conceptueel 
vormgever,fotograaf 
 

•Oefenen, oefenen, 
oefenen 
 

•Kritisch blijven 
 

 

 



Soms stuiten we op grenzen … 
• Taalniveau ,,,, al willen 

we liever lager 

Moeilijke woorden niet 
gemakkelijk te vermijden, 

veel voorwaarden aan 
dienstverlening … 

 

•Juridische 
verplichtingen 

‘Uw recht op 
maatschappelijke 

integratie  
in de vorm van een 

leefloon’ 
 

 

 



Kansen en sleutelfiguren 

 We need you! Belangrijke rol voor leidinggevenden.  

 - ondersteuning van medewerkers 

 - mee uitdragen belang van Klare Taal 

 - communicatie is een ding maar toegankelijke 
dienstverlening  een andere 



















Tot slot: nuttige links 

 A-stad > Klare Taal  
 

 A-stad > klantenpublicaties 
 
 www.klaretaalrendeert.be 

 
 Contacteer de Communicatiedienst! 
 (communicatie@ocmw.antwerpen.be) 
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