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1. de thema’s waarrond De 
Taalsector een lerend 
netwerk kan opzetten
(de beoogde bestemmingen van de taalexpedities)

2. de lerende community van 
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(de expeditieleden)
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Wat is de 
collectieve 

ambitie 
van de 

taalsector?

“zo veel mogelijk 
waarde creëren met 
taal”
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Context



de 
collectieve 

ambitie 
van de 

taalsector

Collectieve ambitie v/d taalsector? 
= zo veel mogelijk waarde creëren met taal

Hoe? 
Met taaloplossingen (= taaldiensten, 
taalproducten, taalexpertise) die bijdragen aan:

meer en beter taalbewustzijn 
meer en betere taalcompetenties
meer en betere taaldiversiteit

… in een organisatie (bedrijf), bij een doelgroep, in de samenleving, bij een individu enz.
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Wat is de 
rol 

van 
De Taalsector 

in de 
taalsector?

Wat?
Bijdragen aan de realisatie van de collectieve ambitie van de 
taalsector (i.e. zo veel mogelijk waarde creëren met taal)

Hoe? 
Door te werken aan een slimme en sterke taalsector in een 
taalbewuste wereld

Waarom?
Hoe slimmer en sterker de taalsector, en hoe taalbewuster
de wereld (= gebruikers, inkopers, vraagzijde v/d markt, 
doelgroepen, beleidsmakers enz.), des te meer taalwaarde 
taalondernemers en professionals kunnen creëren met hun 
taaloplossingen (diensten, producten, expertise).
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Wat is de 
ambitie 

van 
De Grote 

Taalexpeditie?

ambitie taalsector = zo veel mogelijk 
waarde creëren met taal

ambitie De Grote Taalexpeditie = 
individuele leerambities van 
taalondernemers / professionals koppelen 
aan de collectieve ambitie van de 
taalsector …

… in lerende netwerken & community’s (= taalexpedities)
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taalprofessionals
taalondernemers
taalorganisaties

taalsector De Taalsector

met collectieve ambitie: 
zoveel mogelijk waarde
creëren met taal

rol in de taalsector: 
werken aan een slimme en 
sterke taalsector in een 
taalbewuste wereld

met individuele ambities & noden:
leren & ontwikkelen (om slimmer en sterker te worden)

faciliteert

gebruikers van taal(oplossingen), 
inkopers, vraagzijde v/d markt, 
doelgroepen, beleidsmakers enz.

= lerende netwerken & community’s



Lerende 
netwerken

#DeGroteTaalexpeditie

Concreet:
De Taalsector faciliteert lerende community’s en 
netwerken rond alle mogelijke thema’s die aansluiten 
bij leerambities en noden van individuele 
taalprofessionals, ondernemers en organisaties en 
waar de taalsector slimmer en sterker van wordt.
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Taalexpeditie

themagebieden

Naar welke bestemmingen kan De Taalsector 
taalexpedities opzetten? 
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Anders gezegd:
Rond welke thema’s kan De Taalsector 
lerende community’s en netwerken opzetten? 
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themagebieden

Thematisch is alles mogelijk, zolang er maar 
overlapping is met de rol van De Taalsector in 
de taalsector: de sector slimmer en sterker 
maken (in een taalbewuste wereld).
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themagebieden

Wat volgt, zijn beschrijvingen van grote 
routes die De Taalsector bevaart en 
waarbinnen taalexpedities mogelijk zijn…

… mogelijke thema’s voor je lerende netwerk 
/ community dus.
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Bestemming “Slimme taalsector”

= een slimme ‘community of practice’ creëren door:

taalprofessionals over het 
muurtje van hun eigen 
segment te laten kijken en 
elkaar te inspireren door 
informatie, kennis en 
ervaringen te delen

 meer verbinding en samenwerking binnen de taalsector te bewerkstelligen 
 de innovatiekracht binnen de sector te bevorderen
 in te zetten op verjonging
 toetreding tot de sector ‘slimmer’ te maken
 …
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Bestemming “Sterke taalsector”

• de zichtbaarheid van de 
sector als brand bevorderen 
bij alle stakeholders

• de behartiging van binnen de taalsector gedeelde belangen orkestreren, waaronder:
• gelijk speelveld voor alle actoren helpen creëren
• positieve houdingen tegenover (het belang van) taal, vreemde talen, meertaligheid, 

taaldiversiteit bevorderen
• het maatschappelijk, economisch, politiek en cultureel belang van professioneel taalwerk 

en de waarde van de taalberoepen promoten
• bijdragen aan krachtige visies op taal en taalonderwijs in de samenleving

• het belang promoten van:
• meer en beter taalbewustzijn
• meer en betere taalvaardigheden
• meer en betere taaldiversiteit

• de aantrekkingskracht van de sector als werkgever bevorderen
• noodzakelijke normen en standaarden helpen creëren en promoten
• …
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2. De community van 
taalprofessionals

- de expeditieleden -

Voor wie?
Taalondernemers en professionals die 
samen lerend willen werken aan hun 
eigen project of onderneming. In een 
vast groepje van collega-professionals 
die rond dezelfde thematiek vooruit 
moeten en in eenzelfde fase zitten.
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3. Het leertraject
- de reis -

De reis (het leertraject) is even belangrijk als de 
bestemming (het leerdoel).
De expeditieleden bepalen grotendeels zelf het 
traject.
Elke reis is een co-creatief proces datin
belangrijke mate draait op de kracht en de 
kennis van de expeditieleden.
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4. De begeleiding
- de gids –

• = De Taalsector (Dries Debackere)

• faciliteert
• reikt waar nodig ook inhoudelijke 

expertise aan (ook externe)
• zorgt voor een ‘veilige’ leeromgeving
• zorgt voor een inspirerende aanpak
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5. De impact op je 
groei

- aankomst ter bestemming -

Goed voor jou: 
samen leren en werken aan je eigen 
project = individuele voorsprong uitbouwen

Goed voor de sector: 
ook niet-expeditieleden en de sector 
worden er sterker van.
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meedoen 
= 

samen lerend met collega-
taalprofessionals werken aan 
je eigen taalonderneming of 
taalproject en ondertussen 

bijdragen aan een slimmere en 
sterkere taalsector in een 
taalbewuste samenleving
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Concreet?
1. Bekijk de themagebieden waarrond lerende 

netwerken / taalexpedities kunnen worden 
opgezet.

2. Kies een (deel)thema dat aansluit bij jouw 
individuele ambities en waarrond je met 
anderen wil leren en werken.

3. Maak je keuze bekend bij De Taalsector.
4. De Taalsector brengt je samen met 

gelijkgezinde taalprofessionals, zet je lerende 
community / netwerk (je taalexpeditie) op en 
faciliteert het proces.

5. Et voilà, je bent “samen met anderen aan het 
leren en werken voor jezelf”.
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Vragen? 

Dries Debackere

info@detaalsector.be

Tel. +32 9 269 04 66

De Grote Taalexpeditie
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