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Is het niveau NL van 

klant voldoende voor 

het gesprek? 

Heb jij het geschikte 

niveau in die andere 

taal? 

Heeft de klant een 

geschikte informele 

tolk (vriend/kennis) 

mee?** 

Vraag de klant om met 

een geschikte tolk 

terug te komen. 

Communiceer in het 

Nederlands 

Communiceer in een 

contacttaal 

Communiceer via de 

informele tolk 

Rond het gesprek af in 

duidelijke taal en laat 

de klant terugkomen 

met een tolk. 

Heeft de klant het 

geschikte niveau voor 

het gesprek in een 

andere taal*? 

Begin je gesprek altijd in het Nederlands! 

Eindig je gesprek altijd in het Nederlands! 

De klant spreekt NL. 
of 

De klant begrijpt NL 
en jij begrijpt de klant 

in een andere taal. 

Is het een kort en 

dringend gesprek? 

Is het een langer, 

moeilijk of belangrijk 

gesprek? 

Is er een geschikte 

vrijwillige tolk 

beschikbaar om te 

tolken? 

Maak een afspraak 

met de tolk en klant 

en communiceer via 

de sociaal tolk ter 

plaatse 

Kan je een sociaal tolk 

ter plaatse laten 

komen? 

Maak een afspraak 

met de vrijwilliger en 

klant en communiceer 

via de vrijwillige tolk. 

Is er een sociaal 

telefoontolk 

beschikbaar? 

Communiceer via de 

sociaal telefoontolk 
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Ondersteun met 

BEELDEN TEKST (TAAL)TECHNOLOGIE 

• Pictogrammen 

• Foto’s, 

voorbeelddocumenten 

(specimen) 

• Plannetjes, schema’s 

• (Meertalige) websites 

• Brochures 

• Schrijf iets op een blaadje 

• Woordenlijst  

• Google translate 

• Andere apps 

Denk je ook aan 

JE TAALGEBRUIK JE MANIER VAN UITLEGGEN 

□ Gebruik eenvoudige en 

universele woorden 

□ Wees voorzicht met 

formele taal, vakjargon, 

afkortingen, dialect 

□ Vermijd figuurlijke 

taalgebruik 

□ Gebruik korte zinnen 

□ Gebruik instructietaal 

□ Gebruik geen tarzantaal, 

maar maak correcte zinnen 

□ Spreek duidelijk en traag 

□ Geef voorbeelden 

□ Stel zelf controlevragen 

□ Moedig aan om 

Nederlands te spreken en 

wees geduldig 

□ Corrigeer taalfouten op 

een positieve manier 

□ Vertaal niet alles. Benoem 

kernwoorden in het 

Nederlands  

□ Hou rekening met de 

voorkennis en de 

taalkennis van je 

gesprekspartner 

□ Hou steeds je doel voor 

ogen en laat overbodige 

info weg 

□ Herhaal voldoende en 

neem je tijd voor de uitleg  

□ Geef structuur aan je uitleg 

 

 

 

 
*Wat zegt de taalwet over het gebruik van vreemde talen?  

**Geschikte informele tolk 

□ Hoffelijkheidsprincipe: het is mogelijk om een andere taal te hanteren wanneer in contact met 

diensten/personen uit andere taalgebieden. 

□ Gebruik uitzonderlijk of als overgangsmaatregel (niet systematisch) 

□ Gebruik voor bijzondere doel 

□ Gebruik voor specifieke doelgroep (anderstaligen)  

 

 

 

 

□ Maak de afweging of de informatie geschikt en begrijpelijk is voor de tolk (bijvoorbeeld kinderen)  

□ Maak de afweging of de informatie niet te gevoelig is voor de derde betrokkene in het gesprek.  

□ Probeer in te schatten of de tolk voldoende taalvaardig is om zijn rol te vervullen.  

□ Grijp in als je twijfelt aan de correctheid van de vertaling.  

□  

 

http://www.taalwetwijzer.be/bestuurszaken/toegelaten_meertaligheid.html
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