
Klare taal rendeert

Hoe Woonhaven zo duidelijk mogelijk communiceert
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Sociale huisvestingsmaatschappij

• Ontstaan in 2008 na de fusie van 4 maatschappijen

• Sociale huur- en koopwoningen

• Eén van de 3 huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen:

• Woonhaven Antwerpen

• De Ideale Woning

• ABC

• Geen stadsbedrijf maar een zelfstandig bedrijf (CVBA)

• Stad is wel belangrijkste aandeelhouder



Sociale huisvesting

• Essentie: betaalbare woningen bieden aan mensen die op de 

privémarkt geen woning vinden / kunnen betalen.

• ‘Huisbaas’ die voor zijn huurders zorgt:

• Grote bereikbaarheid

• Team van sociaal assistenten

• Eigen technische dienst (goedkoper en sneller dan privé)

• 6 voorwaarden om sociaal te huren

• Inkomensgrenzen (24.092 euro– 36.137 euro)

• Leeftijd (+18 met uitzondering bijzondere jeugdzorg)

• Ingeschreven in register

• Geen eigendom

• Nederlands (taaltest)

• Inburgering



8 Huurderskantoren

• Rozemaai

• Luchtbal

• Antwerpen-noord

• Stenenbrug

• Binnenstad

• Linkeroever

• Kiel

• Hoboken
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Personeel 

• 135 bedienden en 135 arbeiders

• 64% mannen, 36% vrouwen

• 4 basiscompetenties

• Probleemoplossend vermogen

• Resultaatgericht

• Verantwoordelijkheidszin

• Klantgericht

• Verder ook functiespecifieke competenties









Project Klare taal



Wettelijk kader Nederlands

• (Taalwetgeving). Nederlands als bestuurstaal.

• (sociale huisvesting) Kandidaat-huurder moet richtgraad 1.1 (A1 

Breakthrough) hebben. (sinds 2017, daarvoor bereidheid tot …)

• (visie bestuur). Nederlands als integratiemiddel, volop op inzetten.



Probleem sector

• Veel laagtaalvaardige huurders

• ≠ anderstaligen

• Moeilijkheden om teksten te lezen of te begrijpen

• Wablieft-krant

• Taalvoorwaarde sociale huisvesting

• Pas sinds 2006 opgenomen in decreet

• Gevraagd niveau – laag (terecht)

• Veel (oudere) huurders met beperkte kennis Nederlands

• Vakjargon

• Actualisatie, onderbezetting, mutatie renovatie, patrimoniumkorting, netto 

belastbaar inkomen …

• Veel regels, veel wetgeving



Voorbeelden uit de praktijk

• (Situatie: De vertrekkende huurder vraagt of hij de kapotte deurklink moet 
betalen.)

Dat hangt ervan af. Ik moet het nazien op de oude plaatsbeschrijving. 

• U moet de chauffage laten draaien.

• Breng ons op tijd op de hoogte van je nieuwe adres.

• Momentje, ik ga u doorverbinden met de juiste afdeling.

• (Situatie: Huurder vertelt over een probleem.)

Ja, ik kan daar in komen. Dat is niet plezant.

• Jij morgen komen voor gesprek met sociale dienst 10 uur. Niet 
vergeten op tijd zijn.



Woonhaven Antwerpen is bekend met deze lastige situatie en spijtig genoeg verkeren 

er meerdere huurders in hetzelfde parket als u. Vroeger maakten wij hier een 

uitzondering voor en stonden wij de gezinskorting toe enkel op basis van het vonnis. 

Volgens de instructies van de overkoepelende organisatie van sociale 

huisvestingsmaatschappijen (VMSW) blijkt dat die bijkomende verklaring echter 

noodzakelijk is om de korting toe te staan. Woonhaven Antwerpen mag hierop geen 

uitzondering meer maken.

Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u zich richten tot RWO met een aangetekend 

schrijven met uw motivatie. Het is aan de toezichthouder om het dossier dan verder te 

behandelen.



Project Klare taal rendeert in sociale 

huisvesting

• Financiering: Stad Antwerpen 

• Partners: 

• Woonhaven Antwerpen

• Stad Antwerpen

• Huis van het Nederlands Antwerpen (vandaag Atlas Antwerpen)

• Periode: september 2010 – december 2012



Verloop project

• Najaar 2010 – analyse communicatie 

• 2011 / 2012 –actieplan

• Kerngroep taalbeleid (alle diensten vertegenwoordigd)

• Betrekken management & personeel

• Lessen voor personeel (mondeling & schriftelijk 

communiceren)

• Herwerken standaardbrieven 

• Ontwikkelen hulpmiddelen om communicatie te bevorderen 

(woordenlijsten, pictogrammen … zie verder)

• Infomeren & betrekken huurders

• Proactieve communicatie over project 

• Input huurders nieuwe website



Iedereen werkt mee aan taalbeleid

externen

Nederlandstalige 

huurders

woonvloer

personeel

anderstalige 

huurders

management

taalbeleid



Taalbeleidsacties

management personeel werk- en woonplek Nederlandstalige huurder anderstalige huurder

Taalscan Nederlands op de 

woonvloer
Communicatievera

ntwoordelijke

Documenten screenen/ 

ontwikkelen

Standaardpictogrammen in 

woonblokken

Workshops taalgebruik

Vorming interculturele 

communicatie

Informeren over 

relevante 

(taalbeleids)acties

Hulpmiddelen 

communicatie

Feedback 

documenten

Standaarddocumenten

Onthaalbrochure

Toegankelijke 

Infobrieven

Toegankelijke 

website

Goede praktijk in de 

kijker

Logo’s inhoud op 

brieven

Hulpmiddelen 

communicatie

Pictogrammenboekjes 

Nieuwsbrief 

Lespakket Sociaal 

Wonen

Afstemming  

conversatiegroepen

Hulpmiddelen 

communicatie

Huurderskaartje

Fotoboekje + poster 

defecten melden

Analyse Taalscan

Kerngroep 

taalbeleid

Verankering in 

algemeen beleid

Prioritaire 

taalbeleidsacties

Taalbeleidsplan

Visietekst

Uitvoeren en 

opvolgen 

taalbeleidsacties

Randvoorwaarden 

personeel en 

logistiek

Visualisering 

klantenwerking

Nieuwsbrief

Folders technische 

dienst

Extra leerkansen NT2

Extra aanbod NT2 met 

focus sociaal wonen

Infofiches diverse 

diensten

Stimuleren om 

Nederlands te 

spreken

Taaltips op 

onderleggers/ posters



Drempels

• Doelpubliek = divers

• Laagtaalvaardige Nederlandstaligen

• Anderstaligen (verschil in scholing)

• Maar ook … perfect Nederlandstaligen

 gulden middenweg

• Informatienood verschilt

• analyse beginsituatie

• taalbeleidsacties



Drempels

• Personeel moet tips implementeren

• Tijd om workshops te organiseren

• Vakjargon 

• Aanpassing teksten

• Lopend proces

• Andere manier van schrijven  kost in het begin tijd en 

moeite



Lancering visietekst



Visietekst





tips klare taal



Tips schriftelijk taalgebruik

• Vermijd lange zinnen (max. 10 woorden)

• Vermijd complexe zinnen

• Begin je zinnen met het onderwerp

• Schrijf actief

• Schrijf direct

• Vermijd moeilijke woorden 

• Vermijd uitdrukkingen/beeldspraak

• Gebruik geen afkortingen

• Pas op met spelfouten

• Zorg voor een goede lay-out

• Gebruik titels, tussentitels of vraagjes

• Zorg voor functionele en duidelijke illustraties



Moeilijke woorden

• samengestelde woorden
fietsenberging, huurovereenkomst, bewonersvergadering,

vrijstellingsattest, gezinssamenstelling

• formele of oubollige woorden
indien, bijgevolg, huidig, steeds, voorafgaand, dienen, gelieve,

bij deze, inkomsten genieten

• moeilijke begrippen
richtlijnen, woonachtig, leefbaarheid, onrechtmatig, waarborg,

woongelegenheid

• beroepstaal
mutatie, actualisatie, klantenwerking, inhuring, uitdrijving,

huuropzeg, kosten verhalen op, verklaring op eer,

gedomicilieerd zijn, bijwoonst

• constructies met voorzetsels
door middel van, met betrekking tot, gebruik maken van,

aanspraak maken op, op de hoogte stellen, naar aanleiding

van, terecht kunnen bij



Brief Procedure voor nieuwe huurders



Brieven technische dienst



Brief Huurlasten



http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Pictogrammen



Affiches



Wonen en Weten



Website Woonhaven Antwerpen



Pictogrammen



Huurderskaartje



Tips mondeling taalgebruik

• Hou rekening met de taal- en voorkennis 

• Spreek duidelijk en niet te snel, maar wel natuurlijk

• Hou oogcontact

• Hou je uitleg kort, wissel af met vragen, instructies…

• Stel gerichte vragen, controleer begrip

• Herhaal voldoende

• Pas op met Tarzantaal en dialect

• Pas op met beroepstaal

• Gebruik transparante en internationale woorden

• Vermijd formele woorden

• Vermijd figuurlijk taalgebruik

• Gebruik gebaren

• Laat documenten en voorwerpen zien



Evaluatie project

• Meerwaarde voor de organisatie

• Vragen gaan over inhoud, niet over ‘niet begrijpen brief’

• Mindswitch bij personeel

• Waardering

• Positieve feedback bewonersgroepen

• Advies aan andere sociale huisvestingsmaatschappijen 

(individueel & via workshops)

• Sectorprijs & Heerlijk Helder-label (Radio 1)

• Uitdagingen

• Blijven waken over klare taal (e-mail)

• Project met inburgering – goede modus operandi vinden



Vandaag



Continu aandachtspunt

• Wie nog veel schrijft = goede leerling

• Wie af en toe schrijft = ….

• Probleem e-mail 

• Dienst Communicatie als waakhond



Beste,

U bent inderdaad bij Woonhaven Antwerpen ingeschreven als kandidaat huurder sinds
XX/XX/XXXX. Met uw aanvraag met volgnummer XXXXX, koos u voor een woning met 3 
slaapkamers in verschillende wijken binnen ons patrimonium. 

Momenteel wijzen wij dergelijk type woning voornamelijk toe aan de kandidaat-huurders die 
bovendien reeds huurder zijn van Woonhaven Antwerpen. Het Kaderbesluit sociale huur voorziet 
voor deze groep kandidaten een hogere voorrang (prioriteit) indien zij verplicht moeten 
verhuizen wegens renovatie of wanneer zij momenteel onaangepast of te klein bij Woonhaven 
Antwerpen een woning huren. Het toewijzen van een sociale woning aan een kandidaat-huurder 
gebeurt op basis van de chronologische volgorde van de inschrijving en vastgelegde 
voorrangsregels volgens de sociale huurwetgeving en het Gemeentelijk Toewijzingsreglement. 
De toewijzingen worden bovendien streng gecontroleerd door de Vlaamse overheid, afdeling 
Woonbeleid, RWO-inspectie. 

Het systeem stelt dat u momenteel, afhankelijk van het type en de wijk, tussen plaats 1246 en 
2254 gerangschikt staat. Wij vermoeden dan ook dat u toch nog geruime tijd geduld zal moeten 
oefenen alvorens u in rangorde aan de beurt zal komen voor een toewijzing. Wij begrijpen dat u 
zich in een moeilijk situatie bevindt, maar Woonhaven Antwerpen kan helaas niet om de 
richtlijnen uit het Kaderbesluit Sociale Huur heen.

De actualisatieformulieren die werden uitgestuurd, worden massaal verwerkt. Hierdoor is het 
mogelijk dat er nog een lichte wijziging aan deze ingeschatte wachttijd kan plaatsvinden. Van 
zodra u aan de beurt komt, zullen wij u schriftelijk verwittigen maar wij verwachten dat wij uw 
gezin pas kunnen helpen van zodra de samenstelling kleiner is geworden (max 4 personen) en 
wij u op een 2 slaapkamer woning kunnen huisvesten.



Beste,
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Antwerpen een woning huren. Het toewijzen van een sociale woning aan een kandidaat-huurder 
gebeurt op basis van de chronologische volgorde van de inschrijving en vastgelegde 
voorrangsregels volgens de sociale huurwetgeving en het Gemeentelijk Toewijzingsreglement. 
De toewijzingen worden bovendien streng gecontroleerd door de Vlaamse overheid, afdeling 
Woonbeleid, RWO-inspectie. 

Het systeem stelt dat u momenteel, afhankelijk van het type en de wijk, tussen plaats 1246 en 
2254 gerangschikt staat. Wij vermoeden dan ook dat u toch nog geruime tijd geduld zal moeten 
oefenen alvorens u in rangorde aan de beurt zal komen voor een toewijzing. Wij begrijpen dat u 
zich in een moeilijk situatie bevindt, maar Woonhaven Antwerpen kan helaas niet om de 
richtlijnen uit het Kaderbesluit Sociale Huur heen.

De actualisatieformulieren die werden uitgestuurd, worden massaal verwerkt. Hierdoor is het 
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Woonhaven Antwerpen is bekend met deze lastige situatie en spijtig genoeg verkeren 

er meerdere huurders in hetzelfde parket als u. 

Vroeger maakten wij hier een uitzondering voor en stonden wij de gezinskorting toe 

enkel op basis van het vonnis. Volgens de instructies van de overkoepelende 

organisatie van sociale huisvestingsmaatschappijen (VMSW) blijkt dat die bijkomende 

verklaring echter noodzakelijk is om de korting toe te staan. Woonhaven Antwerpen 

mag hierop geen uitzondering meer maken.

Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u zich richten tot RWO met een aangetekend 

schrijven met uw motivatie. Het is aan de toezichthouder om het dossier dan verder te 

behandelen.



Beste

U heeft laten weten dat uw ex-partner het document voor bezoekrecht niet wil 

handtekenen.

We begrijpen dat dit een moeilijke situatie voor u is.

Wettelijk hebben we effectief de handtekening van uw ex-partner nodig.

Een vonnis van de rechtbank is niet genoeg.

Alleen dan kunnen we u gezinskorting geven.

Uitzonderingen zijn niet mogelijk.

We hopen dat u dit met uw ex-partner kan bespreken,

(Deel van niet akkoord eruit, niet relevant in deze brief)



2018

• Opleidingen nieuwe medewerkers

• Sterke focus op digitale communicatie

• Nieuwe interne methodieken

• Klare taal als agendapunt op interne vergaderingen

• Directie (opnieuw) opleiden en brieven niet laten tekenen

• Maandelijkse e-mail met praktijkvoorbeelden (VRT-taalmail)

• Prijs voor de duidelijkste collega



Contactpersonen

• Vragen over het project?

• Contacteer onze communicatieverantwoordelijke

• Jan.hendrickx@woonhaven.be

mailto:Jan.hendrickx@woonhaven.be

