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In Sint-Agatha-Berchem is oktober de Maand van het Nederlands 
  
In de maand oktober, meer dan ooit, spreekt het gemeentepersoneel van Sint-Agatha-Berchem Nederlands. 

De gemeente organiseert immers een Maand van het Nederlands voor haar medewerkers. 

 

Deze campagne heeft als doel het Franstalige gemeentepersoneel te stimuleren om Nederlands te leren en te 

durven gebruiken. 

 

De Maand van het Nederlands is een initiatief van het Huis van het Nederlands Brussel. 

In april 2019 lanceerden ze een oproep bij alle Brusselse gemeenten om deel te nemen. Uit alle 

geïnteresseerden werden drie kandidaten geselecteerd: Stad Brussel, Elsene… en Sint-Agatha-Berchem. 

 

In elke deelnemende gemeente organiseert het Huis van het Nederlands tijdens deze maand verschillende 

activiteiten. Activiteiten rond interactieve conversaties, maar ook praktische informatie verstrekken. Tijdens die 

activiteiten kunnen de deelnemers Nederlands oefenen of zich informeren over de mogelijkheden om 

Nederlands te leren. Ook de Nederlandstalige medewerkers worden betrokken. Zij ontdekken hoe ze hun 

collega’s kunnen helpen om Nederlands te leren en te oefenen. 

 

In Sint-Agatha-Berchem is de Maand van het Nederlands op 1 oktober gestart met een interactieve infosessie. 

Op 10 oktober was het de beurt aan de Nederlandstalige of tweetalige werknemers om een vorming ‘Duidelijk 

Nederlands spreken en schrijven’ te volgen. 

Op 15 en 17 oktober zijn er conversatietafels voorzien. 

De deelnemers van de activiteit van dinsdag 22 oktober zullen zich wagen aan een sessie ‘Babbel & 

improvisatietheater’. 

En het programma wordt op 24 oktober met een gezellige afterwork voor alle deelnemers afgesloten. 

 

Elke week krijgen alle personeelsleden van het gemeentebestuur ook twee taaltips per mail. 

En in elke ingeschreven gemeente werden ambassadeurs aangeduid om hun collega’s te motiveren aan de 

voorgestelde activiteiten deel te nemen. 

 

Dit is de eerste samenwerking met de gemeente Sint-Agatha-Berchem die heel positief op de oproep van het 

Huis van het Nederlands Brussel reageerde. 

Dit initiatief is immers een uitgelegen kans om het gebruik van het Nederlands te bevorderen en zodoende de 

Nederlandstalige burgers correct te woord te staan. 
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