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Ronde Tafel over  
de status van de taalprofessional 
 
12 maart 2013 – Gent 

 
Verslag 

 

 

 

veel goede ideeën en concrete actiesuggesties om de status van de taalprofessional te verhogen 

 

 

De voornaamste stakeholders uit de verschillende segmenten van de taalsector zouden 

samen een overkoepelend 'platform' moeten creëren dat: 

(1) instaat voor de PR (beeldvorming, externe communicatie) van de hele 

taalsector,  

(2) de belangen verdedigt die de verschillende segmenten van de taalsector 

gemeenschappelijk hebben,  

(3) een aanbod aan permanente vorming ontwikkelt en  

(4) heel veel kleine acties onderneemt om de waarde van alle taaldiensten en 

taalproducten te verhogen. 

 

Dat is de voornaamste uitkomst, conclusie en aanbeveling van de 'Ronde Tafel over de 

status van de taalprofessional' die op 12 maart 2013 in Gent plaatsvond. 



  
Pagina 2 

 
  

Tijdens deze bijeenkomst spraken taalprofessionals, taalbedrijven, vertegenwoordigers 

van verschillende beroepen en partijen uit verschillende segmenten van de taalsector 

met elkaar.  

 

 

Alle deelnemers waren het er over eens dat de status van de taalprofessional te laag is. 

Uit onderzoek blijkt dat in sectoren die lage statussignalen uitzenden naar de markt en 

de samenleving – zoals de taalsector - het kwaliteitssegment van de sector bij uitstek 

groot nadeel ondervindt van die lage status. 

 

De Ronde Tafel leverde niet alleen veel ideeën maar vooral ook concrete suggesties voor 

actie op.  
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Op het einde van de bijeenkomst vatte gespreksleider Dries Debackere de voornaamste 

suggesties samen in de vorm van de bovenstaande conclusie en aanbeveling (zie kader).  

Hij sloot af met de open vraag wie nu welk initiatief zou moeten nemen. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie over deze Ronde Tafel kunt u terecht bij Dries 

Debackere van De Taalsector. 

 

 

De Taalsector 

Nieuws voor taalprofessionals 

Ontwikkelingen in de taalsector 

Tel. +32 (0)9 269 04 66 

Molenaarsstraat 111 bus 46 

B-9000 Gent 

info@detaalsector.be 

www.detaalsector.be 

 
Volg ons op Twitter, Facebook & Google + 
Blijf op de hoogte met De Taalsector Nieuwsbrief (gratis) 

1 op de 7 volwassenen is laaggeletterd. 

Kom met uw frisse ideeën naar de Ronde Tafel over laaggeletterdheid (Gent, 5/12/2013) 
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