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 OEFENKANS NL 

Van: Huis van het Nederlands Brussel 

27/9/2014 

 

Brusselaars kunnen Nederlands oefenen door als vrijwilliger te gaan werken in een Nederlandstalige 

context. 

 

1 WIE KOMT IN AANMERKING? 

 Brusselaars  

 die al een goede kennis van het Nederlands hebben en hun Nederlands willen oefenen. 

 die interesse hebben in het takenpakket en die werkervaring in het Nederlands willen opdoen.  

 die zich willen engageren 

 Organisaties 

 die een vrijwilligersfunctie willen creëren waarin iemand Nederlands kan oefenen 

 en die daarvoor de juiste omkadering willen voorzien 

Met 6 gouden regels maximaliseer je de oefenkans, beperk je uitval en vermijd je frustraties bij 

organisaties en vrijwilligers. Drop niet zomaar vrijwilligers in een organisatie, maar:  

1 Creëer een oefenkans 

2 Werf en selecteer gericht 

3 Zorg voor draagvlak binnen de organisatie 

4 Zorg voor draagvlak bij het publiek 

5 Bereid de vrijwilliger voor 

6 Zorg voor engagement en motivatie 

Het project Oefenkans NL loopt momenteel bij Muntpunt, de VGC-sportdienst, GC de kroon en de 

bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem. 

We geven de 6 gouden regels weer en tonen met concreet materiaal hoe we die toegepast hebben in 

Muntpunt.  
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1.1 CREËER EEN OEFENKANS  

 

1.2 WERF EN SELECTEER GERICHT KANDIDATEN 

 

1.2.1 voorbeelden 

 Gina liet tijdens het selectiegesprek weten dat ze vooral geïnteresseerd is in kunst en geschiedenis. 

Zij werd dan ook ingeschakeld als wegwijsvrijwilliger op deze verdieping in Muntpunt. 

 Vincent liet weten vooral interesse te hebben voor reizen en vreemde talen. Hem kan je op de 4de 

verdieping van Muntpunt, ‘De Wereld’, terugvinden. 

 Tijdens de selectiegesprekken voor GC de kroon en de bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem bleken 

twee kandidates een bibliotheekdiploma te hebben. Zij werden dan ook ingeschakeld als medewerker 

van de bibliotheek. 

1.3 ZORG VOOR DRAAGVLAK BINNEN DE ORGANISATIE 

 

1.4 ZORG VOOR DRAAGVLAK BIJ HET PUBLIEK 

 

Algemeen

•Zorg voor taken waarbij een 
vrijwilliger Nederlands kan 
spreken. Geen postzegels 
plakken of enveloppen vullen, 
maar taken met contact. 

Muntpunt

•Werken aan de balie

•Werken op de kunstafdeling 

• ... 

Algemeen

• Een vrijwilliger moet iets doen wat 
hem interesseert en moet de juiste 
competenties hebben. Niet enkel 
taalniveau speelt een rol.

Muntpunt

• hoog taalniveau

• spontaan en sociaal

• interesse voor bibliotheken en cultuur

• goede kennis van Brussel

• sterk engagement

Algemeen

•Betrek collega's om frustratie 
tegen te gaan

•Maak er een project van heel het 
team van

Muntpunt

• Introductie van de vrijwilligers op 
een teamvergadering 

•Vorming duidelijke taal voor alle 
collega's 

• Informatie via alle interne kanalen 

Algemeen

• vermijd negatieve reacties van 
het publiek en geef de vrijwilliger 
extra steun 

Muntpunt

• infofolders voor bezoekers die 
de vrijwilliger ook zelf kan 
meegeven aan bezoekers met 
vragen

•een badge voor de vrijwilligers

•website Muntpunt
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1.5 BEREID DE VRIJWILLIGER VOOR 

 

1.6 ZORG VOOR ENGAGEMENT EN MOTIVATIE 

 

1.6.1 illustratie 

Samenwerkingsovereenkomst (standaard) en engagementsverklaring 

Algemeen

•Drop de vrijwilliger niet 
onvoorbereid in nieuwe taken. 
De uitdaging om Nederlands te 
oefenen is al groot genoeg. 

Muntpunt

•Taal: workshop spreekdurf en 
woordenschat in Muntpunt

•Taken: opleiding software en 
takenpakket Muntpunt

•Ontmoeting tussen alle 
vrijwilligers en de directe 
collega's 

•Materiaal: plattegrond, 
telefoonlijst, signalisatie, 
basiszinnen ...

Algemeen

•Probeer op voorhand het 
engagement goed weer te 
geven, om uitval te vermijden

Muntpunt

•Samenwerkingsovereenkomst

•Engagementsverklaring 
deelnemers

•Een kwaliteitlabel Oefenkans NL 
dat elk jaar vernieuwd moet 
worden


