WORKSHOPS
ONTHAAL VAN ANDERSTALIGEN &
DUIDELIJKE TAAL

?

WAT ZIJN DE WORKSHOPS?
Nederlandstaligen spelen een grote rol in het integratieproces van anderstaligen. Dat is ook zo voor wie actief is in
het verenigingsleven. Wij vragen hen om mensen die Nederlands leren of geleerd hebben te helpen door:
•
anderstaligen uit te nodigen in hun club of vereniging,
•
een warm onthaal te bieden
•
& geduldige gesprekspartners te zijn.
Via workshops of korte infosessies wil vzw ‘de Rand’ Nederlandstalige sportclubs en socioculturele verenigingen
tips geven over hoe ze nieuwe leden kunnen verwelkomen en helpen integreren in hun organisatie, ook als het
Nederlands niet de moedertaal van die nieuwe leden is.
Welke tips?
•
Hoe kan je je club of vereniging laagdrempelig maken?
•
Hoe zorg je voor een warm onthaal?
•
Hoe kan je duidelijk communiceren met mensen die de taal nog aan het leren zijn?
•
Hoe kan je je vrijwilligers briefen?
•
Hoe maak je je flyers/affiches/brieven toegankelijker?
•
Welk materiaal kan je hierbij gebruiken?

DE DOELGROEP
•
•

sport- en cultuurraden of andere overkoepelende organisaties in de vrijetijdssector
geïnteresseerde sportclubs en socioculturele verenigingen

DE DOELSTELLING(EN)
Via de workshops willen we Nederlandstalige sportclubs en socioculturele verenigingen stimuleren om hun werking
en activiteiten toegankelijker te maken voor anderstaligen.
In de workshops krijgen de clubs en verenigingen praktische tips over hoe ze op een duidelijke manier in het
Nederlands kunnen communiceren met mensen die de taal nog aan het leren zijn en over hoe ze nieuwe deelnemers
warm kunnen onthalen.

WELKE WORKSHOPS?
•
•

•

Een algemene infosessie voor sport- en cultuurraden of andere overkoepelende organisaties in de
vrijetijdssector: algemene uitleg over onthaal van anderstaligen & helder taalgebruik.
Een workshop/infosessie op maat van geïnteresseerde sportclubs en socioculturele verenigingen:
concrete tips over het onthaal van anderstaligen & helder taalgebruik (geschreven en/of gesproken taal
voor bestuursleden, gesproken taal voor bijvoorbeeld trainers). Bij geschreven communicatie werken we
op basis van concreet materiaal (flyers, website …) van de club of vereniging. Verschillende clubs en
verenigingen zitten samen rond de tafel in één workshop (minimaal 5 personen per workshop/infosessie).
Een mogelijke individuele vervolgsessie van de workshop op maat van een sportclub of socioculturele
vereniging: duidelijk geschreven taal. Samen met de mensen van de club of vereniging maken we hun
bestaand communicatiemateriaal (flyers, website, affiches, brieven …) toegankelijker.

PRAKTISCH
Vzw ‘de Rand’ heeft een team van freelance workshopbegeleiders voor de workshops en infosessies in de Vlaamse
Rand.
Wil je hen inschakelen? Stuur je concrete vraag naar cindy.vandijck@derand.be (sport) of karen.stals@derand.be
(socioculturele verenigingen). We nemen zo snel mogelijk contact met je op. De workshops zijn gratis. De aanvrager
zorgt voor de praktische organisatie ter plaatse.
Taalpromotie vzw ‘de Rand’ - karen.stals@d
karen.stals@derand.be
and.be - t 02 456 97 85

