
Persbericht  

 

De winnaars van de eerste LIA’s (Language Industry Awards) zijn 

bekend 

 

GENT, 14 maart 2014 – Heel wat trotse en blije gezichten gisteren in Gent bij de uitreiking 

van de eerste LIA’s (Language Industry Awards). Met de LIA's bekroont de taalsector 

innovatieve, beloftevolle en uitmuntende taalproducten, diensten, publicaties en initiatieven 

uit de taalsector. 

De 30 genomineerden voor de 8 LIA’s verzamelden samen meer dan 9000 stemmen. Met 

hun enthousiaste campagnes lieten ze een aantrekkelijke en toekomstgerichte taalsector in 

al zijn diversiteit zien. 

 

De winnaars van een Language Industry Award (vlnr): Wessel Visser (BureauTaal), Sébastien 

Devogele (GentVertaalt), Marijke van der Wal (Universiteit Leiden), Katrien Depuydt (INL), Mick De 

Meyer (GentVertaalt), Rudi Janssens (VUB-Brio), Geert Dehaes (be.brusseleir), Jordi Heeren (ILT KU 

Leuven), Tom Van Cleempoel (GentVertaalt), Liesbeth Matthijs (Fevlado), Nico De Vriendt (student 

UGent) 

 

 



Dit zijn de 8 winnaars per categorie: 

Beste taalpublicatie 2013: 

'Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving' door Rudi Janssens (48% van de 

stemmen) 

Belofte van het jaar:  

Be.brusseleir (met 41% van de stemmen) 

Beste taalproject 2013:  

‘Mijn baby is doof’ - van Fevlado-Diversus (met 55% van de stemmen) 

Beste netwerk- en leerevenement 2013:  

GentVertaalt (met 46% van de stemmen) 

Beste website in de taalsector 2013:  

Brievenalsbuit.inl.nl - door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en Universiteit Leiden 

(met 55% van de stemmen) 

Beste taaldienst 2013:  

Taal-IQ-test - door De Standaard, Radio 1 en het Instituut voor Levende Talen van de KU 

Leuven (met 40% van de stemmen) 

Beste taalproduct 2013:  

Wie ben jij? – cd van theatergezelschap Fast-Forward (met 42% van de stemmen) 

Beste taalsoftware of -app 2013:  

De Grondwet in eenvoudig Nederlands (app) - door BureauTaal (met 33% van de stemmen) 

 

Initiatiefnemer Dries Debackere: “De hele taalsector oogt veel aantrekkelijker en is veel 

zichtbaarder als hij samen campagne voert. Dat is de voornaamste les die we uit de LIA-

campagne moeten trekken. Samen zijn we zichtbaarder. Samen maken we elkaar 

aantrekkelijk.” 

De LIA’s zijn geen Belgisch onderonsje. De genomineerden en de sponsors kwamen ook uit 

Europa. Een opvallende winnaar was het Nederlandse BureauTaal, dat een LIA won met 

hun app De Grondwet in eenvoudig Nederlands. Wessel Visser, die de prijs in ontvangst 

nam, zei: “Wij zijn heel trots op deze award. En nog veel trotser op het feit dat we deze prijs 

niet in Nederland, maar in België winnen.” 

  



Juryprijzen voor studenten 

Daarnaast gingen 4 studenten met een LIA naar huis. Zij schreven het beste artikel over 

taalwerk. 

 

De 4 winnaars zijn per categorie: 

Grote Prijs van de Jury (hoofdprijs):  

Tomas De Cock met een artikel over de infiltratie van gesproken tussentaal in schrijftaal: 

"Wiste gij da nie? Ier schrijfde tussentaal!" 

Speciale Prijs van de Jury voor de kwaliteit van de popularisering:  

Nico De Vriendt met een artikel over de recentste spellinghervormingen in het Nederlands 

en het Duits: "Spieken bij de buren" 

Speciale Prijs van de Jury voor originaliteit & innovatie:  

Nico De Vriendt met een artikel over de recentste spellinghervormingen in het Nederlands 

en het Duits: "Spieken bij de buren" 

Speciale Prijs van de Jury voor relevantie voor de taalsector:  

Sanne Van Biesen met een artikel dat laat zien hoe ook 200 jaar geleden veel taalgebruikers 

zich weinig of niets aantrokken van de regels die handboeken en onderwijs probeerden op 

te leggen: "Het belang van Vlaamse Napoleontische soldatenbrieven". 

 

 

Winnaar Nico De Vriendt sleepte maar liefst twee LIA’s in de wacht: “Dit was het eerste 

evenement waarop wij als studenten echt de kans kregen om te netwerken – en dat gaat 

natuurlijk een stuk makkelijker als je net twee awards gewonnen hebt.” 



 

 

--  einde persbericht -- 

 

Voor de redacties 

Neem contact met ons op voor uitgebreide achtergrondinformatie over de taalsector, over 

elk van de genomineerden, over de Language Industry Awards en voor hogeresolutiefoto’s 

van de uitreiking.  

U kunt via ons ook in contact komen met de winnaars van een LIA én met de 30 

genomineerden.  

Bijgevoegd (pdf) vindt u nog de programmabrochure van het evenement. 

 

Dries Debackere 
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