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Beter in 
contact met de 
wijkbewoners

 Î We zorgen dat professionals begrijpelijke 
taal gebruiken in hun communicatie met 
bewoners, (mondeling, schriftelijk  
en digitaal).

 Î We gebruiken beeldend materiaal.
 Î We nemen B1 taalniveau als norm.
 Î We zijn zorgvuldig in mondeling contact.
 Î We zorgen voor een omgeving waarin men 

zich welkom voelt.
 Î We maken soms gebruik van panels en 

gebruikersgroepen.
 Î We bieden bewoners mogelijkheden te 

oefenen in communicatie met organisaties.

Meer (digi)taal-
vrijwilligers  
uit de wijk

 Î We verbinden kracht aan vraag.
 Î We vragen vaardige inwoners om (digi)

taalvrijwilliger te worden.
 Î We bereiden een wervingsactie in de 

wijk voor.
 Î We doen een oproep op onze websites 
 Î We verspreiden het wervingsfilmpje en 

vacatures via onze sites en social media.
 Î We geven vrijwilligers een training en 

ondersteuning waar nodig.
 Î We geven zelf het goede voorbeeld.

Meer inwoners 
worden actief 
in een (digi)- 
taaltraject

 Î Medewerkers herkennen de problematiek, 
maken het bespreekbaar en melden inwoners 
aan bij het spreekuur van het (digi)Taalhuis. 

 Î We zorgen voor een uitnodigend, 
laagdrempelig en activerend Taalhuis.

 Î We verwijzen ouders met jonge kinderen naar 
de VoorleesExpresss.

 Î We zijn in de gezondheidszorg en 
hulpverlening alert op de problematiek. 

 Î We motiveren mensen om de stap naar een 
(digi)taaltraject of een inloopbijeenkomst te 
zetten. 

 Î We trainen medewerkers in ‘Motiverende 
gesprekvoering’ of ‘Herkennen en 
Doorverwijzen’.

 Î We draaien het taalfilmpje in wachtkamers en 
bij activiteiten.

 Î We starten meer taalgroepen en  
een taalcafé.

 Î We bieden op meer locaties  
activiteiten aan.

 Î We houden alle partners goed op de hoogte 
van mogelijkheden.

Leren van en
met elkaar

 Î We maken gebruik van elkaars kennis  
en ervaring.

 Î We bieden mogelijkheden om kennis en 
ervaring op te doen.

 Î We zoeken contact en ontwikkelen samen  
een aanpak.

 Î We zorgen voor diversiteit in de teams  
en organisaties.

 Î We leren van ervaringsdeskundigen  
en ambassadeurs.

 Î We doen dat met partners in de wijk, maar 
ook met stedelijke partijen.
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