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Waarom? 
 
De Week van de anderstalige klant is een laagdrempelig project met een uiterst positieve aanpak. 
Anderstaligen krijgen de kans hun Nederlands te oefenen in de winkel om de hoek. De 
Nederlandstalige winkeluitbaters kunnen tonen dat anderstaligen gerust in het Nederlands iets 
kunnen bestellen bij hen, ook al maken ze soms fouten. Voor anderstalige nieuwkomers in een 
gemeente is het bovendien vaak een eerste kennismaking met de buurtwinkels.  
 
Gemeenten in de Rand, maar ook daarbuiten, worden steeds meer geconfronteerd met een 
instroom van anderstalige inwoners. Dat leidt tot een interessante mix van allerlei nationaliteiten en 
talen. Het is een uitdaging om hier op een positieve, uitnodigende manier mee om te gaan.  
 
Nederlands is de officiële taal in Vlaanderen. Een basiskennis van het Nederlands verwerven is dan 
ook een belangrijke stap tot integratie in een Nederlandstalige gemeente. Dat betekent niet dat we 
geen respect hebben voor de andere talen. Integendeel: meertaligheid is voor iedereen een grote 
troef.  
 
Via campagnes en promotiemateriaal van ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap 
Integratie en Inburgering sporen we mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben aan om 
een cursus of conversatiegroep te volgen. Het is essentieel om ook buiten de cursus Nederlands te 
oefenen. Daarom heeft ‘de Rand’ een groot aantal ‘oefenkansen’ gecreëerd voor wie Nederlands 
leert. Denk maar aan de projecten voor de sportclubs, speelpleinen, verenigingen … Nederlands 
oefenen in een reële context is belangrijk in het leerproces, en het leidt tegelijkertijd tot fijne 
ontmoetingen tussen Nederlands- en anderstaligen.  
 
Ook de Nederlandstalige inwoners van de gemeente spelen een grote rol in het integratieproces van 
anderstaligen. Wij vragen hen dan ook om mensen die Nederlands leren of geleerd hebben te 
helpen. Door anderstaligen uit te nodigen in hun club of vereniging, maar ook door geduldige 
gesprekspartners te zijn. We moedigen hen aan om bijvoorbeeld wat langzamer te spreken, 
dialectwoorden te vermijden, dingen aan te wijzen terwijl ze spreken etc.  
 
Ook de lokale handelszaken kunnen hieraan meewerken. Vzw ‘de Rand’ kreeg na de twee 
proefprojecten van de Week van de anderstalige klant enkel positieve reacties van zowel de 
deelnemende handelszaken en organisaties als de cursisten Nederlands en hun leerkrachten.  
 
Zelf een Week van de anderstalige klant organiseren? 
 
Op de volgende bladzijden vind je de nodige informatie. Vermeld in je communicatie: 
 
De Week van de anderstalige klant is ontwikkeld naar een concept van vzw ‘de Rand’ i.s.m. Unizo.  
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Informatie over andere oefenkansen 
 
www.derand.be/nl/taalpromotie/wat of www.nederlandsoefenen.be 
 
Taalbeleid 
 
Taalpromotieacties kunnen deel uitmaken van een taalbeleidsplan van een gemeente. Neem contact 
op met het Agentschap Integratie en Inburgering voor meer informatie.  
 
 

 
 
 
Wat? 
 
De Week van de anderstalige klant is ontstaan vanuit de vroegere actie Oefen hier je Nederlands.  
Met de Week van de anderstalige klant geef je mensen die het Nederlands niet als moedertaal 
hebben de kans om Nederlands te spreken in het dagelijkse leven. Een taal leer je immers maar 
door veel te oefenen. Daarom vraagt vzw ‘de Rand’ handelaars, apothekers, verenigingen etc. om 
anderstaligen daarmee te helpen. We vragen hen om niet te snel naar een andere taal over te 
schakelen als een klant, patiënt of bezoeker (nog) niet heel goed Nederlands spreekt. De cursist 
Nederlands (‘de klant’) geeft zelf aan dat hij Nederlands wil oefenen. De handelaars etc. spelen 
daarop in.  
 
We geven de Nederlandstaligen die een ‘oefenplaats’ zijn voor anderstaligen 10 tips om de 
communicatie in het Nederlands gemakkelijker te maken: zaken aanwijzen, langzamer en duidelijk 
spreken, helpen als de klant niet op een bepaald woord kan komen, uitleg geven in eenvoudige 
woorden als dat nodig is, synoniemen gebruiken …  Deze actie verplicht niet om altijd en met 
iedereen Nederlands te spreken, maar het is wél belangrijk om Nederlands te spreken met wie wil 
oefenen en om geduld met hen te hebben.  
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In 2011 organiseerde ‘de Rand’ in samenwerking met UNIZO twee keer een Week van de 
anderstalige klant, in Merchtem en in Strombeek-Bever (Grimbergen). Handelaars doen tijdens die 
week extra moeite om de cursisten Nederlands te laten oefenen. De bedoeling van het project is om 
de cursisten in kleine groepjes een ‘oefenparcours’ te laten afleggen. Ze voeren bij verschillende 
handelszaken een opdracht uit, zoals een interview met de uitbater, het zoeken van ingrediënten 
voor een fruitsalade, enz. Op die manier leren de cursisten de kleinhandelszaken in hun eigen 
gemeente ook wat beter kennen.  
 
Het project hoeft echter niet beperkt te blijven tot anderstaligen die een cursus volgen. Via goed 
gekozen partners en promotiekanalen kan je ook proberen andere anderstalige inwoners van de 
gemeente te betrekken.  
 
In het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 organiseerde Unizo samen met de integratie- of 
andere gemeentediensten van enkele Vlaams-Brabantse gemeenten een Week van de anderstalige 
klant. Dit draaiboek bevat algemene informatie over het organiseren van de Week.  
 
 
Voor wie? 
 

- anderstaligen die Nederlands leren of geleerd hebben en de taal willen oefenen 
- Nederlandssprekenden in de Rand (handelaars, vrije beroepen, organisaties …) 
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Pluspunten 

 
Winkelen, naar de dokter gaan etc. behoren tot het dagelijkse leven van iedereen die  
Nederlands leert of geleerd heeft. Je kunt dus in elke gemeente een aantal ‘oefenadressen’ 
verzamelen. Zo weten anderstaligen meteen op welke plaatsen ze een beetje extra hulp kunnen 
verwachten. Je kunt deze actie als een opstapje gebruiken. Als de cursist een paar positieve 
ervaringen met winkelen in het Nederlands achter de rug heeft, lukt het daarna ook in andere 
handelszaken, bij verenigingen etc. misschien vanzelf.  
 
Tegelijkertijd kan je handelaars ervan bewust maken dat omschakelen naar een andere taal niet 
altijd hoeft. Met de tips help je hen om gemakkelijker in het Nederlands te kunnen praten met 
anderstaligen.  
 
Een actie als de Week van de anderstalige klant kan in elke gemeente of wijk georganiseerd worden. 
Het project krijgt een meerwaarde door de samenwerking die mogelijk is tussen 
onderwijsinstellingen, UNIZO en/of een middenstandsraad, gemeentediensten …   
Maak je actie zo lokaal en laagdrempelig mogelijk. Ga voor een positieve aanpak, zodat je nergens 
op weerstand botst. Leg bv. de nadruk op de oefenkans voor de anderstalige en zorg dat je actie 
geen verplichting suggereert.  
 
Je kan met andere gemeenten en organisaties afspreken om de Week van de anderstalige klant op 
hetzelfde moment te plannen. Met de medewerking van een lokale handelsvereniging en Unizo kan 
je project ook bovenlokaal de nodige uitstraling en persaandacht krijgen.  
 
Tips 
 

- Vraag de deelnemende handelszaken om zich ook tijdens de rest van het jaar te engageren 
door anderstaligen die Nederlands proberen te praten, voort te helpen in het Nederlands.  

 
- Als er weinig anderstaligen over de vloer komen, verwatert de actie vaak. De motivatie om 

mee te doen verdwijnt. Probeer je actie daarom ‘levend’ te houden, zowel bij de handelaars 
als bij de scholen / anderstaligen, bv. door klassen waar anderstaligen Nederlands leren 
praktische buitenschoolse oefeningen te laten doen op de verschillende oefenplaatsen (bv. 
informatie vragen in het zwembad, bij de bank, een brood bestellen bij de bakker …) en op 
verschillende momenten in het schooljaar.  
 

- Het taalgebruik in de winkel is een blijvend aandachtspunt. Je hebt echter geen controle over 
de ‘kwaliteit’ van de oefenadressen. Je kunt eventueel feedback vragen aan de anderstalige 
deelnemers en als dat nodig is extra exemplaren van de ‘10 tips’ verspreiden of extra advies 
geven.  
 

- Naar aanleiding van de Week van de anderstalige klant kan je een sessie ‘duidelijke taal voor 
ondernemers’ organiseren. Zo’n vorming kan gebeuren op een raad lokale economie of kmo-
forum. Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft deze sessies ‘duidelijke taal’ in de 
provincie Vlaams-Brabant. Meer informatie: www.integratie-inburgering.be of Unizo. Ook in 
de andere provincies zijn er vormingen ‘duidelijke taal’. Je vindt de gegevens via 
www.nederlandsoefenen.be (onderaan: ‘Ik organiseer een oefenkans’).  
 

- Je kunt de oefenadressen verzamelen op een website en/of in een bestand dat regelmatig 
via de scholen en andere kanalen waar je anderstaligen mee bereikt verspreid wordt.  
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- Vermijd in de communicatie om een indruk van ‘verplichting’ te geven. De Week van de 
anderstalige klant is geen actie om Nederlands te verplichten, maar een oefenkans voor 
anderstaligen en een uitnodiging naar Nederlandstaligen om hen daarbij te helpen. Het 
initiatief om Nederlands te spreken, komt van de anderstalige ‘klant’. De Nederlandstalige 
handelaar helpt door niet over te schakelen en zijn taalgebruik enigszins aan te passen.  
 

- De deelnemers aan de Week van de anderstalige klant zijn vaak gemakkelijk te herkennen 
doordat ze zich in een groepje verplaatsen of doordat ze een sticker of badge dragen.  
 

- Benadruk bij de anderstalige deelnemers dat fouten maken niet erg is. Het is belangrijker dat 
ze durven te spreken.  
 

- De slaagkansen van de Week van de anderstalige klant verhogen uiteraard als je vooraf polst 
naar de interesse van de verschillende mogelijke partners.  
 

- Je kunt de verschillende partners (gemeente / school / handelaars) motiveren door de 
voordelen te benadrukken. Bv. voor de scholen: unieke oefenkans voor de cursisten 
Nederlands, voor de handelaars: stimulans voor de lokale handel, positief imago …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

‘De Week van de anderstalige klant is een goede oefening, want buiten de klas praten is moeilijker dan in de klas praten.’ 
(cursist Nederlands richtgraad 2.2 – Threshold 2)  
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Hoe organiseer je zelf een Week van de anderstalige klant?  
Praktische tips 
 
Voorbereiding:  
 

- Plan een overleg tussen de verschillende gemeentediensten die bij de Week van de 
anderstalige klant betrokken zijn en UNIZO en het Centrum voor Volwassenenonderwijs 
(CVO), Centrum voor Basiseducatie (CBE) of een andere onderwijsinstelling met taallessen 
Nederlands.  

- Probeer via de toeleiders & specifieke promotiekanalen om ook niet-cursisten te betrekken. 
- Verdeel de taken (zie het schema hieronder).  

 
Het is een meerwaarde als de integratiedienst – als er een is – de actie coördineert. Alleszins moet 
één dienst als centraal aanspreekpunt fungeren. We raden aan om ook de volgende bevoegde 
schepenen en diensten te betrekken: 
 

- integratie 
- middenstand & KMO 
- onderwijs 
- Vlaamse aangelegenheden / Vlaams beleid / Vlaams karakter … 

 
Heb je vragen over het uitbouwen van een lokaal onthaal-, taal- en/of integratiebeleid? Neem 
contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering (Hilde Capals, hilde.capals@integratie-
inburgering.be, regio Vilvoorde: Larisa Didenko, larisa.didenko@integratie-inburgering.be, regio 
Halle-Dilbeek: Noëmie Abts, noemie.abts@integratie-inburgering.be).  
 
Zorg voor duidelijke informatie voor alle partijen. Zo hebben bv. de deelnemende handelszaken / 
organisaties reële verwachtingen over de tijdsbesteding, hun eigen rol, het aantal deelnemende 
cursisten en hun taalniveau …  
 
Tijdschema: 
 

in kaart brengen van de onderwijsinstellingen in 
de gemeente of regio en overleg: weten 
hoeveel cursisten er zijn en op welk moment ze 
aanwezig kunnen zijn 

3 maanden vooraf 

overleg met alle samenwerkingspartners in een 
lokale stuurgroep 

min. 2 maanden vooraf 

deelnemende handelszaken verzamelen (zie 
voorbeeldbrief en inschrijvingsformulier op blz. 
15-16) 

2 maanden tot 1 maand vooraf 

drukken promotiemateriaal (flyers, affiches, 
stratenplan …) (zie voorbeelden blz. 16-17) 

1 maand vooraf 

opdrachten voor de oefenparcours maken (zie 
voorbeelden blz. 23-32) 

1 maand tot 1,5 week vooraf 

oefenparcours vastleggen 1,5 tot 1 week vooraf  
flyers, affiches, opdrachten verspreiden onder 
de deelnemers 

2 weken tot 1 week vooraf 

persuitnodiging* of persbericht versturen  1 week vooraf 
* persconferentie organiseren en persbericht 
versturen 

de 1e dag van de Week van de anderstalige 
klant of de week ervoor 
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Vooraf: 
 

- Nodig handelszaken in de gemeente uit om deel te nemen aan het project, bij voorkeur via 
persoonlijk contact. Nodig eventueel de schepen voor lokale economie uit om mee naar de 
handelszaken te gaan: het is een ideaal moment om de ondernemers te leren kennen, op 
een fijne manier. Je kunt gebruik maken van de voorbeeldbrief en het inschrijvingsformulier 
(zie blz. 15-16).  
Benadruk altijd het positieve karakter van de actie: de handelszaken helpen de 
anderstaligen die Nederlands leren en de anderstaligen leren hun zaak (beter) kennen.  

- Maak flyers en affiches.  
- Publiceer de lijst van deelnemende handelszaken eventueel vooraf in het gemeenteblad.  
- Stel opdrachten op voor de anderstalige deelnemers.  

Maak gemakkelijke en moeilijkere opdrachten. Probeer vooral mondelinge opdrachten te 
maken, eventueel afgewisseld met een schriftelijke opdracht (bv. in winkels waar de 
winkelbedienden weinig of geen tijd hebben voor persoonlijk contact). 
Om de betrokkenheid van de cursisten te vergroten, kan de leerkracht samen met hen de 
vragen opstellen.  
Geef de opdrachten vooraf ook aan de deelnemende handelszaken / organisaties. Zo kunnen 
ze hun antwoorden enigszins voorbereiden.  

- Stel de parcours op (voldoende verschillende routes, gebaseerd op het aantal cursisten 
Nederlands dat uitgenodigd wordt om mee te doen, met bv. 5 handelszaken per route).  
Houd rekening met de openingsuren van de winkels / deelnemende organisaties. Bv. bij een 
route in de voormiddag: winkels die vanaf 9 uur open zijn eerst op de route, winkels die bv. 
pas om 10 uur open gaan later op de route.  
Als je samenwerkt met een onderwijsinstelling, is het nuttig om handelszaken en organisaties 
te zoeken die op wandelafstand liggen.  
Zorg voor voldoende afwisseling: probeer verschillende soorten handelszaken te betrekken. 
Ook interimkantoren tonen interesse om deel te nemen aan de Week van de anderstalige 
klant. Ze kunnen cursisten eventueel ook helpen bij het zoeken naar een job. 

- Maak een stratenplan.  
Dat kan een bestaande versie van het stratenplan zijn waarop de handelszaken worden 
aangeduid of een speciaal ontworpen stratenplan.  

- Verdeel flyers en affiches onder de deelnemende handelszaken / organisaties.  
Vraag om de affiche zeker tijdens de Week van de anderstalige klant zichtbaar in de etalage 
te hangen. De affiches zijn een herkenningspunt voor de anderstalige deelnemers.  

- Informeer de lokale / regionale pers.  
- Op de Dag van de klant krijgen klanten vaak een cadeautje van de handelaars, bv. een 

snoepje, een pen … Tijdens de Week van de anderstalige klant deden enkele handelaars dat 
ook spontaan, maar het mag zeker geen verplichting worden.  
 

Tijdens: 

- Neem zelf een kijkje tijdens het oefenparcours voor de cursisten Nederlands en knoop een 
gesprek aan met enkele handelaars, cursisten, leerkrachten … Zo kom je te weten of het 
project aanslaat of niet. Maak eventueel ook foto’s.  

- Nodig het lokale gemeentebestuur uit om samen met de cursisten een parcours af te leggen. 
Het kan een kennismaking zijn van nieuwe inwoners met het bestuur.  

- Vraag aan de leerkrachten om na het bezoek aan de handelaars de reacties van de cursisten 
te verzamelen en die te bezorgen aan de organisator/coördinator.  
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Achteraf: 

- Evalueer (zie ook blz. 21-22).  
- Stuur een e-kaartje om de deelnemende handelaars te bedanken voor hun medewerking en 

hen te stimuleren op dezelfde weg voort te gaan.  
- Vraag doorlopend aandacht voor de ‘oefenkans’ die een bezoek aan een winkel, bibliotheek, 

apotheek … kan zijn voor wie Nederlands leert. Dus: vraag deelnemers om ook tijdens de rest 
van het jaar niet te snel over te schakelen naar een andere taal, maar eerder hun Nederlands 
een beetje aan te passen om de anderstalige klant / bezoeker te laten oefenen.  

 
Taakverdeling (suggestie) 
 

- Duid één persoon aan die het hele project coördineert.  
 

- Contact opnemen met de handelszaken + datum vastleggen (zie ook ‘timing’): 
integratiedienst i.s.m. diensten bevoegd voor middenstand en kmo’s, dienst onderwijs, 
dienst cultuur, UNIZO, leerkrachten, schepenen … 
Waar geen integratiedienst is, kan de dienst bevoegd voor middenstand of een andere 
gemeentedienst de coördinatie op zich nemen.  
Waar een plaatselijke UNIZO-afdeling actief is, kan die helpen bij het uitvoeren van de  
Week van de anderstalige klant (bv. door minstens de eigen leden aan te sporen om mee te 
doen of een plaatselijke ledenlijst ter beschikking te stellen). Op zoek naar jouw lokale 
UNIZO-afdeling? www.unizo.be/vlaams-brabant-en-brussel/uw-gemeente-3 
 

- Opmaak, druk en verdeling van promotiemateriaal: integratiedienst of andere 
gemeentedienst 

 
- Spreek- en andere opdrachten voor de anderstalige deelnemers opmaken: leerkrachten van 

het betrokken Centrum voor Volwassenenonderwijs of Centrum voor Basiseducatie of 
leerkrachten Nederlands van een andere onderwijsinstelling 

 
- Openingsuren deelnemende handelszaken nakijken, parcours opstellen & stratenplan met 

deelnemende handelszaken maken: integratiedienst of andere gemeentedienst 
 

- Pers & promotie: integratiedienst of andere gemeentedienst 
 

- Evaluatie: integratiedienst of andere gemeentedienst 
 

 

 

‘Dit is een goed idee om Nederlands te leren. De mensen in de winkel zijn sympathiek.’  

(cursist richtgraad 1.1 – Breakthrough)  
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Wanneer organiseer je een Week van de anderstalige klant? 
 
In Merchtem organiseerden wij de Week van de anderstalige klant van 28 februari tot 6 maart 2011; 
in Strombeek-Bever van 17 tot 23 oktober 2011.  
 
Als je rekening houdt met de piekperiodes in het schooljaar en bij de handelaars, zijn de volgende 
periodes het meest geschikt voor een Week van de anderstalige klant: 
 

- tussen half oktober en begin december 
- tussen eind februari en eind april 

 
Minder geschikte periodes zijn de start van het schooljaar, schoolvakanties en bv. koopjesperiodes.  
 
Spreek de periode vooraf duidelijk af met alle partners (scholen, handelaars …). Als iedereen akkoord 
gaat, kan je uiteraard afwijken van deze periodes.  
 
Je kunt natuurlijk ook meerdere weken per jaar organiseren. Check vooraf altijd wat haalbaar is voor 
de verschillende partners.  
 
Scholen kunnen hun cursisten Nederlands ook tijdens de rest van het jaar spreekopdrachten laten 
uitvoeren bij de deelnemende winkels / organisaties (zie ook de tips op blz. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik leerde de winkels in mijn gemeente kennen. Ik reed vaak voorbij met de auto, maar stopte nooit. Dat ga ik nu wel doen.’ 
(cursisten richtgraad 1.1 en 2.2 – Breakthrough en Threshold) 
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Promotie 

 
De actie wordt gepromoot bij verschillende doelgroepen: van handelaars over leerkrachten en 
cursisten Nederlands tot het ruimere publiek.  
 
Zoek naar manieren om de Week van de anderstalige klant in de kijker te zetten, maar verlies de 
actie ook na die week niet uit het oog.  
 
Suggesties: 
 

- affiches en flyers op de deelnemende adressen 
- persbericht naar de lokale pers 
- eventueel een persmoment organiseren in een handelszaak, met enkele cursisten erbij 
- vermelding op de gemeentelijke website + de websites van eventuele partnerorganisaties 
- vermelding in de nieuwsbrief van de gemeente 
- na afloop van de Week van de anderstalige klant eventuele bijkomende acties ook in de 

kijker zetten (taaltip, gadgets tijdens de Dag van de klant …) 
 
Leg telkens de nadruk op het positieve van de actie. De deelnemende handelaars, vrije beroepen etc. 
geven anderstaligen de kans om hun Nederlands te oefenen. Anderstaligen die Nederlands leren, 
zeggen vaak dat Nederlandstaligen snel overschakelen naar een andere taal als ze moeten zoeken 
naar woorden, een accent hebben … Door je taalgebruik in het Nederlands aan te passen, help je hen 
veel beter in hun leerproces.  
 
Vermeld op je promotiemateriaal dat de Week van de anderstalige klant ontwikkeld is naar een 
concept van vzw ‘de Rand’.  
 
Maak ook promotie via Pin vzw, toeleiders en via het Agentschap Integratie en Inburgering. 
Toeleiders in de diversiteit worden ingezet om een lokaal ‘onthaalgesprek’ te houden met nieuwe 
inwoners. Ze helpen bijvoorbeeld ook mee om nieuwe (anderstalige) inwoners te laten kennismaken 
met plaatselijke verenigingen en activiteiten. Meer informatie? Neem contact op met Pin vzw 
(info@vzwpin.be) of het Agentschap Integratie en Inburgering (Mete Öztürk voor de regio Halle-
Dilbeek, mete.ozturk@integratie-inburgering.be, 02 365 03 06 en Manu Louage voor de regio 
Vilvoorde, manu.louage@integratie-inburgering.be, 0474 34 69 22).  
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De Week van de anderstalige klant is gecreëerd door vzw ‘de Rand’, in samenwerking met UNIZO.  
Voor de pilootprojecten in Merchtem en Strombeek-Bever werkten de leerkrachten Nederlands van 
het CVO Merchtem-Ternat (nu: CVO Kisp) en het CVO Strombeek-Grimbergen (nu: CVO Semper) mee 
aan het opstellen van de voorbeeldopdrachten voor de cursisten.  
 

 
 
Vzw 'de Rand' werkt voor de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, met een bijzondere 
klemtoon op de zes faciliteitengemeenten. De Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-
Brabant subsidiëren ‘de Rand’. 
 
zeven gemeenschapscentra 
 
Vzw 'de Rand' is het meest zichtbaar dankzij haar zeven gemeenschapscentra: de Boesdaalhoeve, de 
Bosuil, de Kam, de Lijsterbes, de Moelie, de Muse en de Zandloper. Zes van de centra zijn gevestigd 
in faciliteitengemeenten. De gemeenschapscentra ondersteunen het plaatselijke verenigingsleven en 
bieden een kwaliteitsvol cultureel programma aan, dat ook aantrekkelijk is voor de talrijke 
internationale en anderstalige inwoners van de Rand. In sommige centra organiseren erkende 
onderwijsinstellingen lessen Nederlands.  
 
informatie 
 
Vzw ‘de Rand’ publiceert maandelijks RandKrant, een tijdschrift voor de inwoners van de Vlaamse 
Rand.  
 
In elk van de zes faciliteitengemeenten verschijnt maandelijks een gemeenschapskrant, met 
plaatselijk nieuws, informatie over het gemeenschapscentrum en berichtgeving van vzw 'de Rand', 
de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.  
 
initiatieven taalpromotie 
 
De plaats van vzw ‘de Rand’ in de ‘brede rand’ is compleet verschillend van die in de zes 
faciliteitengemeenten. In de zes vervult ‘de Rand’ een eerstelijnsrol op het vlak van cultuur, jeugd en 
sport. Omdat de gemeentebesturen deze werkterreinen in de dertien andere gemeenten op zich 
nemen, kan ‘de Rand’ er een aanvullende en ondersteunende rol spelen. Vzw ‘de Rand’ werkt er aan 
taalpromotie en onthaal en integratie van anderstaligen, door onder meer 
 

- de promotie van lessen Nederlands voor anderstaligen 
- de ontwikkeling van oefenkansen voor anderstaligen 

 
 
Meer informatie? 
 
vzw ‘de Rand’ 
Kaasmarkt 75 
1780 Wemmel 
www.derand.be 
info@derand.be 
02 456 97 80 
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UNIZO staat voor Unie van Zelfstandige Ondernemers. Het is een organisatie voor en van 
ondernemers.  
 
UNIZO verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, kmo's en vrije beroepen in Vlaanderen 
en Brussel, van eenmanszaak tot groei-kmo uit alle sectoren. Daarmee zijn ze de grootste 
ondernemersorganisatie. 
 
UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen, ze maximale 
kansen geven. 
 
UNIZO heeft een aanbod voor elke fase van ondernemen: van de startfase over groei tot overname 
of stopzetting. UNIZO werkt bovendien voor erg diverse sectoren.  
 
UNIZO kan heel wat betekenen voor ondernemers: 
 

- UNIZO verdedigt hun lokale ondernemersbelangen.  
- UNIZO organiseert activiteiten en creëert netwerken met lokale collega’s.  
- UNIZO geeft advies. In o.a. de regionale kantoren kunnen ondernemers terecht met 

praktische vragen.  
- Je kent UNIZO ongetwijfeld ook van de evenementen die het organiseert, bv. de Dag van de 

klant of de Vlaamse Startersdag.  
 
Voor een duidelijk overzicht van alle UNIZO-ledenvoordelen: www.unizo.be/ledenvoordelen.  
 
Meer informatie? 
 
www.unizo.be 
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Materiaal 
 

- Voorbeeldbrief 
 
Help mensen die Nederlands leren! 

Beste handelaar, beste Unizo-lid, 
 

Veel mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, willen het graag leren. Ze schrijven zich 
dan ook vaak in voor een cursus Nederlands bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Een 
nieuwe taal leer je natuurlijk het best als je ze veel spreekt.  

Daarom vragen wij u om anderstaligen die Nederlands leren te helpen. XXX en XXX zetten samen een 
‘oefenparcours’ voor cursisten Nederlands op poten. Het parcours wordt tussen (data) afgelegd, 
maar het wordt nu al volop voorbereid.  

Wat houdt zo’n ‘oefenparcours’ in? De cursisten krijgen een aantal (spreek)opdrachten die ze in 
verschillende handelszaken in de omgeving van het CVO moeten uitvoeren. Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld vragen hoeveel iets kost of meer uitleg vragen over een bepaald product. Het parcours 
wordt in de klas voorgesteld en zo veel mogelijk tijdens de lessen afgelegd.  

U kunt helpen! Stel uw winkel in de week van (datum) – nog meer dan anders – open voor de 
cursisten Nederlands. Help hen in het Nederlands met hun opdracht tijdens deze Week van de 
anderstalige klant. Zij leren er weer een beetje meer Nederlands mee en ze leren bovendien de 
lokale handelszaken kennen. Wie weet komen ze daarna wel vaker over de vloer … 

Wilt u meedoen? Laat uw gegevens (naam handelszaak, naam contactpersoon, openingsuren …) 
achter bij XXX. Wij laten u weten welke opdracht de cursisten bij u moeten uitvoeren en wanneer ze 
daarvoor langskomen. We houden natuurlijk rekening met de openingsuren van uw zaak. De 
cursisten Nederlands zullen uw medewerking zeker appreciëren! 

Met vriendelijke groet, 

P.S. Natuurlijk kunt u ook tijdens de rest van het jaar de cursisten Nederlands helpen.  
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- Inschrijvingsformulier 
 
Ik / wij wil(len) graag meewerken aan de Week van de anderstalige klant.  

Naam:  
Naam handelszaak / organisatie:  
Adres (of stempel):  
Onze (handels)activiteit is:  
Openingsuren:  
Sluitingsdag(en): 
E-mailadres: 
Telefoonnummer:  
Website:  
 
Het oefenparcours van de cursisten wordt op X verschillende voormiddagen afgelegd.  

U kunt het formulier afgeven, faxen of e-mailen: 

Handtekening: 

 

- Affiche  
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- Flyer (voorbeeld) 
 

 
 
 

- Stratenplan (voorbeeld) 
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- E-kaartje (voorbeeld) 

 

- 10 tips ‘duidelijke taal’ (A5-formaat, bestellen via karen.stals@derand.be)  
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- Stickers (148 x 105 mm, bestellen via karen.stals@derand.be)  
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- Evaluatieformulieren 

 

voor ondernemers: 

 

 Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord Geen mening 
De deelnemers waren 
gemotiveerd om hun 
Nederlands te oefenen. 

    

Wij waren voldoende 
geïnformeerd over de 
Week van de anderstalige 
klant.  

    

Wij willen een volgende 
keer opnieuw 
deelnemen. 

    

In de toekomst let ik er 
meer op dat ik een 
dialoog in het Nederlands 
houd als klanten 
Nederlands willen 
oefenen.  

    

Nederlands leren doe je 
het best door in het 
dagelijkse leven te 
oefenen.  

    

Wij zouden graag een 
sessie ‘duidelijke taal 
voor ondernemers’ 
bijwonen.  

    

 

Ik heb suggesties voor de Week van de anderstalige klant: 

 

Bedankt voor jullie medewerking! 
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voor scholen: 

 

 Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord Geen mening 
De cursisten waren 
gemotiveerd om hun 
Nederlands te oefenen.  

    

De handelaars waren in 
het algemeen 
hulpvaardig tijdens de 
Nederlandse conversatie 
met de cursisten.  

    

Wij waren voldoende 
geïnformeerd over de 
Week van de anderstalige 
klant.  

    

Wij willen een volgende 
keer opnieuw 
deelnemen. 

    

Hoe kleiner de groep,  
hoe beter de cursist 
Nederlands kan spreken.  

    

Er zijn genoeg 
deelnemende 
handelszaken per 
parcours.  

    

De cursisten zijn in het 
algemeen tevreden over 
de Week van de 
anderstalige klant.  

    

 

Ik heb opmerkingen over de Week van de anderstalige klant: 

 

Ik heb suggesties voor de Week van de anderstalige klant: 
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- Voorbeeldoefeningen (uitgewerkt door vzw ‘de Rand’, het CVO Merchtem-Ternat (nu: Kisp) 
en het CVO Strombeek-Grimbergen (nu: Semper), met aanvullingen van andere CVO’s en 
het Centrum voor Basiseducatie uit de Rand) 

TIP 

- Cursisten kunnen zich kort voorstellen aan de handelaars, voor ze hun vraag/vragen 
stellen.  

- Cursisten kunnen eventueel ook vragen stellen aan andere klanten of aan mensen die ze op 
straat tegenkomen tijdens hun parcours.  

 

Opticien 

Gemakkelijke opdracht 

1. Je gaat tijdens de vakantie skiën. Je wil de goedkoopste skibril kopen. 

 Hoeveel kost de goedkoopste skibril? 

2. Je wil graag lenzen kopen. Verkoopt de opticien ook lenzen?  

 Welke soorten lenzen verkoopt hij? 

 Hoeveel kosten de duurste maandlenzen? 

Moeilijke opdracht 

1. Je wil graag meer informatie in verband met een bril voor een cursist. Stel enkele vragen aan 

de opticien.  

 Welke vorm moet zijn / haar bril hebben? 

 Welke kleur van bril past het beste bij hem / haar? 

 Welke sterkte moet de bril hebben? 

Beschrijf hoe de opticien te werk gaat om de sterkte te meten. 

Groente- en fruitwinkel 

Gemakkelijke opdracht 

1. Teken de gevraagde groente- en fruitsoorten. Als je iets niet kent, vraag je het aan de 

verkoper. 

Kiwi Appel Prei 

Witloof Ugli Komkommer  

 

2. Hou een interview met de verkoper / verkoopster. Schrijf de antwoorden hieronder op. 

 Hoe laat is de winkel open? Hoe laat is de winkel gesloten? (Als het te druk is, kijk je 

op de deur.) 
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 Welke dagen is de winkel gesloten? (Als het te druk is, kijk je op de deur.) 

 Waar koopt u de groenten en het fruit? 

 Hoe laat staat u op om naar de markt te gaan? 

 Moet u elke dag verse groenten en fruit halen? 

 

 

Moeilijke opdracht 

1. Je wil een feestje geven. Als dessert wil je een fruitsla maken.  

 Je gaat in de groentewinkel boodschappen doen. Zeg wat je gaat maken, bestel wat 

je nodig hebt en vergeet niet te groeten en te bedanken. 

Noteer hieronder wat je gevraagd hebt en wat je gekocht hebt. 

Apotheek  

Gemakkelijke opdracht 

1. Je gaat naar apotheek en vraagt raad bij de volgende situaties. Vergeet niet om te groeten 

(goedemorgen / goedemiddag / goedenavond, mevrouw / meneer) en te bedanken (dank u 

wel, mevrouw / meneer. / Bedankt!). Noteer wat je moet doen. 

 Mijn dochter heeft keelpijn. Ze is 8 jaar. Wat mag ik haar geven? 

 Heeft u soms iets om op een wonde te doen? Mijn man is gisteren met de fiets 

gevallen en zijn knie ligt helemaal open. 

 Ik heb al enkele dagen hoofdpijn en het gaat maar niet over. Ik heb ook veel 

maagklachten en moet overgeven. Weet u wat ik kan doen? 

Moeilijke opdracht 

1. Je bent in een van de volgende situaties. Je gaat naar apotheek De Pril en vraagt raad. 

Vergeet niet om te groeten en te bedanken. Noteer wat je moet doen. 

 Jouw kindje heeft keelpijn.  

 Jouw man is gevallen en heeft een wonde opgelopen aan zijn been.  

 Jij hebt hoofdpijn en moet overgeven.  
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Schoenenwinkel 

Gemakkelijke opdracht 

 Welke kleuren zijn deze winter in de mode? Voor de mannen / voor de vrouwen?  
 

 

Moeilijke opdracht 

1. Kijk in de etalage van de winkel. 

 Welke soorten schoenen zie je in de etalage staan? Geef de namen van de soorten 

schoenen, geen merken (bijvoorbeeld: pantoffels, sandalen …). Als je de naam niet 

weet, ga je binnen en vraag je het aan de verkoper. 

2. Hoe moet je schoenen onderhouden? 

 

Krantenwinkel / boekhandel 

Gemakkelijke opdracht 

1. Ga naar de wenskaarten. Je wilt een verjaardagskaartje voor een kind kopen. 
 

 Hoeveel kost een kaartje van het merk ‘Hallmark’ (zie achterkant)? 
 

2. Je kunt hier ook frisdranken kopen. 
 

 Hoeveel kost een flesje cola van een halve liter? 

Moeilijke opdracht 

1. Zoek bij de kranten naar de populaire krant Het Laatste Nieuws. 
 

 Wat is de meest opvallende titel op de voorpagina van de krant van vandaag? 
 In welke rubriek en op welke pagina van de krant wordt dit onderwerp verder 

uitgewerkt? 
 
o Binnenland (pagina …) 
o Politiek (pagina …) 
o Mens en economie (pagina …) 
o Buitenland (pagina …) 
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o Opinie (pagina …) 
o Regionaal nieuws (pagina …) 
o Sport (pagina …) 
o … (pagina …) 

 
2. Zoek bij de tijdschriften naar Dag Allemaal. 

 
 Wie staat er op de grote foto op de voorpagina? Waarom?  

 

Bloemenwinkel 

Gemakkelijke opdracht 

1. Je hebt een kort interview met de verkoper /verkoopster. Dit zijn de vragen. Schrijf het 
antwoord hieronder op. 

 
 Hoe laat staat u ’s morgens op? 
 Waar koopt u de bloemen en planten? 
 Welke bloemen of planten verkoopt u het meest? 
 Wat is uw lievelingsbloem? 

 

 

 

Moeilijke opdracht 

1. Je wilt graag meer weten over de dagelijkse activiteiten van een bloemenverkoper. 
 

 Hou een kort interview met de verkoper / de zaakvoerder). Formuleer correcte 
vragen. Gebruik de u-vorm. Schrijf het antwoord hieronder op. 

Enkele tips:  

 Hoe laat / ’s morgens / (opstaan)? 
 Waar / de bloemen / (kopen)? 
 Welke bloemen, planten / (verkopen) / het meest?  
 Waar / het bloemschikken / (leren: perfectum)?  
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Lingeriewinkel 

Gemakkelijke opdracht 

1. Kijk eens goed naar de etalage en ga ook binnen in de winkel.  
 

 Welke kledingstukken kan je hier kopen? Schrijf 5 verschillende kledingstukken op. 
Vraag het aan de verkoopster als je iets niet weet.  

 Verspreiden jullie een folder? Hoeveel keer per jaar?  
 

Moeilijke opdracht 
 

 Wat is er nieuw in de collectie? 
 Hoe kan ik mijn maat bepalen? 

 
 
Verzekeringskantoor  

Gemakkelijke opdracht 

1. Op welke dagen is het kantoor open? 
 

 in de voormiddag / in de namiddag / ’s avonds  
 

2. Is er een sluitingsdag in de week? Welke?      
3. Kan ik in dit kantoor een verzekeringscontract sluiten als ik geen Belgische identiteitskaart 

heb?  

Moeilijke opdracht 

1. Vraag uitleg aan de verzekeringsagent. 
 

Welke verzekering heb je nodig in de volgende situaties? 

 Je hebt waterschade in je huis door een zwaar onweer. Er is water binnengelopen in 
de gang, de woonkamer, de keuken en de garage. 

 Je zoontje heeft het glas van een raam bij de buren gebroken, toen hij aan het 
voetballen was. 

 Je bent op de parking van de supermarkt bij het achteruit rijden tegen een andere 
auto gebotst. 
 

2. Zal de verzekering mij in al deze situaties de schade betalen? 
 

Dierenspeciaalzaak 

Gemakkelijke opdracht 

1. Welke dieren kan je in de winkel kopen? 
2. Hoeveel kost een goudvis? 
3. Hoeveel betaal ik voor een gewoon aquarium? 

 



 27 

Moeilijke opdracht 

1. Ik wil een hond kopen (bv. een golden retriever ). Wat heb ik allemaal nodig voor mijn hond? 
Stel vragen aan de verkoper als je het antwoord niet weet. 

 Voeding / verzorging / materiaal om te wandelen? 
 

2. Mijn kinderen willen graag een cavia. Wat heb ik nodig?  
 Kooi / voeding / verzorging  

Bank 

Gemakkelijke opdracht 

1. Ik wil geld wisselen.  
 

 Hoeveel Amerikaanse dollars krijg ik voor 100 euro? ………………. USD (Amerikaanse dollar).  
 Hoeveel euro is 2600 Indische rupie? ……………………. euro.  
 Hoeveel Marokkaanse dirham krijg ik voor 600 euro? ………………… dirham.  

 
2. Wat is de wekelijkse sluitingsdag?  

 

Moeilijke opdracht 

1. Overschrijvingsformulier (specimen) 
 

 

 Dit is een overschrijvingsformulier. Je moet 50 euro storten op de rekening van XXX. Het 
rekeningnummer is XXX-XXXXXXX-XX en het adres is X.  Vul het formulier in. Vraag eventueel 
hulp aan de bankbediende.  
 

2. Rekening openen 
 

 Je wil in deze bank een rekening openen. Vraag informatie aan de bankbediende. Noteer wat 
je moet doen en welke documenten je nodig hebt. 
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3. Kredietkaart 
 

 Wat is het verschil tussen een bankkaart en een kredietkaart? Vraag uitleg aan de 
bankbediende. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Welke speciale acties heeft u voor mensen die jonger zijn dan 25 jaar?  

 

Broodjeszaak 

Gemakkelijke opdracht 

1. Hoeveel kost een broodje met kaas en groenten? 
2. Welke groenten zijn er? Vraag het aan de winkelbediende of kijk in de bakken. Schrijf het 

antwoord hieronder op.  
 

Moeilijke opdracht 

1. Wat is de ‘specialiteit van het huis’?  
2. Wat zit daarin? Schrijf hieronder de ingrediënten op.  
3. Welk broodje verkoopt de winkel het meest?  

 

Cultureel centrum 

Gemakkelijke opdracht 

1. Hoeveel kost een filmticket? 
2. Moet ik voor een toneelstuk reserveren? 

 

Moeilijke opdracht 

 Dit is een ticket voor een toneelstuk. Wat betekent 'even'? 
 Waar moet ik de zaal binnengaan? 

 

Bibliotheek 

Gemakkelijke opdracht 

1. Welke dingen kan je lenen in de bibliotheek? 
2. Kan je in de week elke avond naar de bibliotheek komen? 

 
Moeilijke opdracht 
 

1. Waar staan de leesboekjes voor de cursisten Nederlands? Leg uit hoe je moet lopen als je 
aan de balie bent. 

2. Is het duur om lid te zijn van de bibliotheek en om boeken, cd's en dvd's te lenen? 
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Bakkerij  

Gemakkelijke opdracht 

 Wat is de specialiteit van het huis? 
 Hoeveel kost een klein brood? 
 Is de bakkerij elke zaterdag open? 

 

Moeilijke opdracht 

1. Je wil graag meer weten over de dagelijkse activiteiten van een bakker. Hou een kort 
interview met de verkoper / verkoopster.  

 Je wil weten hoe een werkdag van een bakker verloopt. (Noteer de vraag en het antwoord.) 
 Je wil weten wat de bakker op zondag het meest verkoopt. 
 Je hebt zondagavond 50 pistolets nodig. Wat moet je doen?  

 
 
Pralinewinkel 
 
Gemakkelijke opdracht 
 

 Verkopen jullie meer pure chocolade of melkchocolade?  
 Hebben jullie suikervrije pralines? 
 Is een cadeaumand mogelijk? 
 Hoelang zijn de pralines houdbaar? 

 
 
Makelaar / vastgoed 
 
Moeilijke opdracht 
 

 Wat is een plaatsbeschrijving? 
 Wat doet een makelaar? 
 Wat is de prijs van een normaal huis in Vilvoorde? 
 Welke huizen zijn het meest in trek? 

 

Interimkantoor 

Gemakkelijke opdracht 

 Zoeken jullie onthaalbedienden? 
 Hoeveel vacatures hebben jullie voor bedienden? 
 Zoeken jullie slagers/bakkers/poetspersoneel?  
 Hoe kan ik het makkelijkst een job vinden? 

 

Moeilijke opdracht 

 Is kennis van het Nederlands belangrijk? 
 Wat zijn loonvoorwaarden? 
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Slagerij 

 Hoe wordt americain gemaakt? 
 Wat is de ‘specialiteit van het huis’? 
 Wat vind je leuk aan jouw beroep? 
 Hoeveel kost 200 g hesp?  

 

Reisbureau 

Gemakkelijke opdracht 

 Wat is de prijs voor een reis naar New York? 
 Kan ik in dit kantoor een reisovereenkomst sluiten als ik geen Belgische identiteitskaart heb? 

 

Moeilijke opdracht 

 Wat is jouw favoriete reisbestemming en waarom? 
 Waarmee moet je rekening houden bij het boeken van een reis? 

 

 

Motorshop 

 Is met de motor rijden veilig? 
 Waarom zouden mensen een motor kopen? 
 Vraagt een motor veel onderhoud? Waarom? 

 

Lederwaren 

Moeilijke opdracht 

 Hoe verzorg je leder het best? 
 Wat zijn de trends voor het najaar? 
 In welke landen worden de meeste artikelen geproduceerd? 

 

Dienst burgerlijke stand 

 Wat zijn de openingsuren van de burgerlijke stand? 
 Hoe vraag ik een identiteitskaart aan? 
 Voor welke zaken kan ik hier terecht?  
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Kledingwinkel 
 
Gemakkelijke opdracht 
 

 Wat zijn de openingsuren? 
 Welke dag is jullie sluitingsdag?  
 Wat zijn de trends voor de herfst? 
 Verkopen jullie ook kousen?  
 Verkopen jullie rode broeken?  
 Verkopen jullie schoenen?  
 Wat zijn de kleuren voor de lente?  
 Wanneer begint de koopjesperiode? 

 
Cadeauwinkel 
 
Gemakkelijke opdracht 
 

 Verkopen jullie ook ringen?  
 Hebben jullie een website?  

 
Kapsalon 
 
Gemakkelijke opdracht 
 

 Komen er meer mannen of meer vrouwen naar het kapsalon?  
 Wat is de prijs voor een knipbeurt?  
 Wat is de prijs voor een wasbeurt?  

 
Parfumwinkel 
 
Gemakkelijke opdracht 
 

 Verkopen jullie ook parfums voor kinderen?  
 Heeft u staaltjes?  
 Mag ik een parfum proberen?  
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Contact 
 
Vragen bij de organisatie van de Week van de anderstalige klant?  
 
www.nederlandsoefenen.be (onderaan: ‘Ik organiseer een oefenkans’ – selecteer jouw regio) 
 
Gemeenten in de Rand kunnen rechtstreeks contact opnemen met vzw ‘de Rand’: 
 
karen.stals@derand.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Week van de anderstalige klant is een concept van vzw ‘de Rand’, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, 
www.derand.be.  
 
Met dank aan UNIZO, het CVO Merchtem-Ternat, het CVO Strombeek-Grimbergen en alle andere 
partners.  


