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Een passend en toegankelijk onthaalbeleid 
 
Een passend en doordacht onthaal leidt tot een win-win situatie. De nieuwe werknemer voelt zich 
meteen welkom en weet wat van hem verwacht wordt. Het bedrijf en de collega’s ondersteunen 
hem bij een snelle integratie op de werkvloer.  
 
Voor anderstalige werknemers is het echter niet altijd eenvoudig om de grote hoeveelheid aan 
nieuwe informatie te verwerken en de geschreven informatie zoals het arbeidsreglement, de 
onthaalbrochure, …  zelfstandig door te nemen. 
 
Hierbij enkele aandachtspunten en tools.  

 
Het arbeidsreglement, huishoudelijk reglement en de onthaalbrochure 
 

 Schrijf het arbeids- en huishoudelijk reglement in duidelijke taal. Screen ook je 
onthaalbrochure op het gebruik van klare taal.  Zorg ervoor dat deze documenten voor 
iedereen toegankelijk en duidelijk zijn, ook voor laagtaalvaardige en/of anderstalige 
werknemers. 
 
Tips rond klare taal vind je terug  op: www.klaretaalrendeert.be  
 

 Maak gebruik van de koelkastfiche om de belangrijkste regels van je arbeids- en 
huishoudelijk reglement extra in de verf te zetten voor anderstalige en laagtaalvaardige 
werknemers.  
 
De koelkastfiche is een werkinstrument dat werd ontwikkeld door het voormalig Huis van het 
Nederlands, dat nu mee geïntegreerd is in het Agentschap Integratie en Inburgering.  
 
Interessante  site: www.sclera.be. Sclera is een expert in visualisatie. Ze bieden gratis 
pictogrammen op maat, vorming en advies over visualisatiehulpmiddelen, toegankelijke taal 
en ondersteunende communicatie.  

 
Nog enkele tips 
 

 Geef een persoonlijke rondleiding. Visualisatie (de authentieke werkomgeving) ondersteunt 
de gesproken taal. 
 

 Maak gebruik van videomateriaal om instructies of (veiligheid)procedures te verduidelijken. 
 

 Maak communicatieafspraken met alle werknemers.  
o Waar en wanneer is de voertaal Nederlands?  
o Wanneer schakel je over naar een andere taal? 
o … 

Neem deze afspraken mee op in het huishoudelijk reglement en/of de onthaalbrochure. Je 
kan er ook voor kiezen de afspraken samen te brengen in een visietekst taalbeleid. 
 

 Werk met een taalpeter/-meter (zie verder op de site).  

http://www.i-diverso.be/
mailto:info@i-diverso.be
http://www.klaretaalrendeert.be/
http://www.sclera.be/
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Enkele voorbeelden 
 

Een koelkastfiche: 
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Enkele pagina’s uit een onthaalbrochure:  
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