
Grenzen bij taalgebruik op de werkvloer

Actienota

Samenvatting
Sommige leidinggevenden, collega’s en anderen klagen over het gewoonte van bepaalde 
allochtone medewerkers om in hun eigen taal met elkaar te communiceren. Daardoor krijgen ze 
het gevoel dat ze uitgesloten worden, dat “er dingen over hen worden verteld”, vertraagt de 
taalverwerving voor nieuwkomers uit dezelfde groepen, wordt de professionele samenwerking 
enigszins verhindert, en komen soms hygiënische en veiligheidsvoorschriften in de verdrukking. 
Dit is, vooral bij het werken in teamverband, ook schadelijk voor het samenhorigheidsgevoel. 
Er ontstaat ook groepsvorming tussen de medewerkers op basis van cultuur.
In extreme gevallen, wanneer de allochtoon in kwestie helemaal geen Nederlands of Frans 
begrijpt (nieuwkomers, erkende vluchtelingen), kan dit zelfs leiden tot vertraging van het werk 
of tot misverstanden met werkfouten, grote veiligheidsrisico's en financiële verliezen.
Ons globale advies is om 'taalkundige segregatie' te vermijden door het systematisch gebruik 
van Nederlands op het werk te promoten, door het voor alle interne communicatie en officiële 
berichten te privilegiëren én door een ondersteunend beleid voor bevordering en ondersteuning, 
direct en indirect, van taalverwerving.

Bedenkingen en adviezen
1. Veel werkgevers vragen dat het Nederlands als voertaal wordt gehanteerd tijdens de 

werkuren om conflicten, veiligheidsrisico's en misverstanden tegen te gaan. Tegelijk 
laat men tijdens de vrije ‘sociale’ momenten (lunch- en andere pauzes) plaats voor de 
eigen taal. Deze regels worden zelden betwist.

2. Gevoeliger ligt het gebruik van andere talen, wanneer daardoor één grote groep alle 
andere collega's (autochtone en allochtone van 'minder vertegenwoordigde culturen') 
uitsluit. Dat wordt dan problematisch en in sociaal opzicht, én, zij het in mindere mate, 
voor de taalverwerving zelf. 

3. Taalbeleid moet, in de mate dat het intern afgesproken is, ook meegedeeld worden aan 
alle sollicitanten. Was een minimale of grondige kennis van de Nederlandse taal een 
vereiste bij aanwerving? Heeft men dit ook gecheckt bij de sollicitatie? De kennis van 
een van de landstalen is, omwille talrijke redenen zoals veiligheid en vruchtbare 
samenwerking, ook van cruciaal belang in elke organisatie.

4. Sollicitanten die niet voldoen aan de  norm voor hun functie, mogen niet aangenomen 
worden, tenzij een expliciete afspraak op vervolkmaking, of bij hoogdringendheid.

5. In bepaalde sectoren en organisaties hecht men hier weinig of geen belang aan. Men 
kijkt er enkel naar snelle invulling de open vacatures. De problemen duiken dan later op 
de werkvloer voor de ploegbazen en de rechtstreekse collega’s. 

6. Het is dan vooral de allochtoon die geviseerd wordt voor zijn taalonkunde, wat dikwijls 
geïnterpreteerd wordt als een onwil. Dat is echter een onhoudbare en nodeloze 
veralgemening.

7. Het is wel aangewezen om de nieuwkomers met onvoldoende kennis Nederlands in de 
mate van het mogelijke de kans te geven om het geleidelijk te verbeteren. 
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8. VDAB en Vlaamse overheid ondersteunen deze taalverwerving Nederlands (zie ook de 
actienota ‘Taalverwerving ondersteunen - voor werkgevers’. Daarbij wordt er per 
werkgever gezocht naar oplossingen op maat.

Adviezen voor toepassing
1. Zorg voor eenvoudige heldere regels, goed voorbereid en besproken in sociaal overleg, 

en daarna degelijk gecommuniceerd naar alle werknemers en sollicitanten.
2. Zorg voor een indirecte ondersteuning door aanvullende regels over omgang door 

Nederlandstaligen met anderstaligen:
 Wanneer een allochtoon minimaal Nederlands spreekt, motiveer deze 
dan om het te spreken en schakel niet te snel over naar het Engels, Duits of 
Frans.
 Spreek zelf steeds een duidelijk en goed verstaanbaar Nederlands 
 Spreek niet snel en geen dialect;
 Gebruik gemakkelijke woorden (geen uitdrukkingen, geen 
vakjargon, ...);
 Gebruik ook non-verbale communicatie;
 Help de lerende door op een opbouwende manier te corrigeren

3. Voorzie eventueel ook een training 'communicatie op de werkvloer' met aandacht voor 
o.m. stereotypen en technieken om te verifiëren of de boodschap correct begrepen is:

 Herhalen en laten herhalen (in eigen bewoordingen). 
 Voordoen en laten voordoen.
 Stapsgewijs informeren en telkens controleren.
 Belangrijkste van bijzaken onderscheiden.
 Voorschrijven, voortekenen, symbolen gebruiken, voorbeelden geven.
 Letten op non-verbale communicatie.

4. Zorg voor onderscheid tussen stereotypen1 en vooroordelen2. Voor beide hoedt men 
zich best, maar vooral vooroordelen leveren problemen op.

5. Zorg voor een onthaalbeleid waarbij nieuwkomers uit deelgroepen steeds ook een 
persoonlijke begeleiding krijgen van een collega uit een andere groep. De nieuwkomer 
zal sowieso ook de facto 'collectief' begeleid worden vanuit de eigen groep, maar daar 
mag men het niet bij laten. Een evenwichtig 'breed divers' onthaal, en geen 
monocultureel onthaal.

6. Een variante is een dubbel peter-meterschap met één lid van buiten de relevante 
deelgroep, en één uit die groep (maar die dan wel zelf al een goede beheersing 
Nederlands heeft).

1 Stereotype = een denktrant met een generaliserende en vertekende voorstellingen van het gedrag en de 
mentaliteit van een welbepaalde groep (negatief of positief!), maar waarvoor er soms wel een 
statistische basis is, die dan wel niet veralgemeend mag worden. Individuele kwaliteiten kunnen de 
stereotypen nog doorbreken.

2 Vooroordeel = een positief of negatief denken en aanvoelen over een groep, zonder gegronde redenen 
en met een (totale) veralgemening. Individuele kwaliteiten worden daarbij volledig veronachtzaamd. 

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Het 
werd deels ontwikkeld op basis van het GeHRMs project, uitgevoerd met steun 

v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc. Dit document mag niet gekopieerd worden, 
noch geheel, noch deels en dat ongeacht de wijze waarop.
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Let op!  Valkuilen en hinderpalen
1. De 'taal' is slechts een deel van de volledige communicatie: houding en lichaamstaal 

zijn minstens even belangrijk. 
2. Al even cruciaal zijn de meestal impliciete regels over wat wel en wat niet zomaar 

besproken kan worden. Gevoelige en taboe-onderwerpen verschillen bijzonder sterk 
tussen de culturen.

3. Sterotypen hebben ook een positieve, en onvermijdelijk rol: Wij ordenen door te 
veralgemenen en te categoriseren; we vereenvoudigen om de informatie beheersbaar te 
maken, en door deze processen kunnen we informatie sneller verwerken. Dit is dus 
psychologisch bepaald: we doen dit elke dag bewust en onbewust, en zonder keuze. 

4. Het wordt wel oppassen wanneer het stereotype sociale norm en perceptie wordt: wat 
zijn we gewend en niet gewend? Wij nemen onszelf als norm. 

5. Mensen gebruiken sterotypes dus om danig uiteenlopende redenen: verwerken van 
gegevens, maar ook als projectie van eigen verborgen wensen (expliciete en impliciete 
boodschap), om het eigen zelfbeeld op te krikken - het zondebokfenomeen; J.P. Sartre: 
“Si le juif n’éxistait pas, on l’aurait inventé!”- en voorts uit behoefte om ergens bij te 
horen (groepsgevoel geeft zekerheid), uit vrees om privileges te verliezen..

Ter afronding
Deze nota steunt op o.m. de nota 'Diversiteit op de werkvloer' van Trace bvba, H. Boukhriss, en 
op 'Harvard Business review on Managing diversity'. De verantwoordelijkheid ligt niettemin 
enkel bij de auteur. 
Voor bemerkingen, kritieken of vragen kan u ons steeds contacteren. Dat doet u best via e-post 
naar  rudi.dierick@gmail.com.

Rudi Dierick,  Leuven, 2 september 2009
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