Taal… mij een zorg?!
Over betekenis van taal in de zorgsector
Taalfestival 14 juni 2019

Welkom in Bubbelonië

Taal voor allemaal

Ga onder leiding van Trouw journalist Peter Henk Steenhuis in gesprek over de
betekenis van woorden die de zorg domineren. Wat betekenen deze woorden
oorspronkelijk? Wat betekenen ze voor jou? Op welke manier beïnvloeden deze
woorden de zorg? In de eerste ronde staan de volgende woorden centraal:
verzekeren & zekerheid; cliënt & patiënt & bewoner; regeldruk &
regelarm; roeping & professie & professional. In de tweede ronde gaan we in
gesprek over: aandacht & efficiency; gezonde zorg, gezonde medewerkers,
gezonde organisaties; concurrentie & collegialiteit.
Door Peter Henk Steenhuis en Wim Oolbekkink | Welkom in Bubbelonië |
www.bubbelonie.nl

Maak in deze workshop kennis met Taal voor Allemaal, een taal die voor iedereen
te begrijpen is. Een taal gericht op inclusie en het empoweren van mensen met een
(zeer) lage taalvaardigheid. Ontdek hoe je door gebruik van woorden, spelling,
lettergrootte, uitlijning, toonzetting, beelden en formulering teksten begrijpelijker
kunt maken, afgestemd op het juiste taalniveau. Uiteraard gaan we ook zelf
praktisch aan de slag met de regels van Taal voor Allemaal.
Door Tessie Wittelings en Enid Reichrath | Taal voor allemaal |
www.koraalgroep.nl/expertise‐centrum/taal‐voor‐allemaal

Breintaal

Improvisatietheater

Taal zit in ons brein. Er is al veel bekend over hoe onze hersenen werken als het om
taal gaat. Taal beïnvloedt ons gedrag. Zorgvuldig omgaan met woorden kan onze
manier van denken compleet veranderen. Maar hoe? Wetenschapsjournalist Mark
Mieras helpt ons op weg.
Door Mark Mieras | www.mieras.nl

Taal, we gebruiken het allemaal. Maar wat zeg je? Hoe zeg je het? Hoe komt het
over? Kom spelen met taal in het openluchttheater! Beweeg, dans, lach en acteer.
Op een laagdrempelige manier spelen we met onze taal onder leiding van een
improvisatieacteur.
Door Remy van Keulen | www.remyvankeulen.nl

Taal telt

Tv‐serie Bezieling in de zorg

Nederlandstalige laaggeletterden zijn lastig te bereiken. Er speelt veel schaamte en
zij weten het goed te verbergen. Hoe spreek je verschillende ‘typen’ aan? Kom
naar deze miniworkshop en neem concrete tips mee naar huis!
Door Rebecca van der Meer | Lost Lemon | www.lostlemon.nl

In deze tv‐serie van de KRO‐NCRV maak je kennis met vrouwelijke religieuzen die
letterlijk en figuurlijk aan de basis van ons huidig zorgsysteem hebben gestaan. In
elke uitzending keert een zuster terug naar de vroegere werkvloer. Wat valt op?
Kom van een aflevering (25 min) genieten in de ‘filmzaal’. www.kro‐ncrv.nl

Minicursus Gebarentaal

Stiltewandeling

Leer in 30 minuten communiceren met je handen!
Doe de minicursus gebarentaal.
Door Benny Elferink | Nederlands Gebarencentrum | www.gebarencentrum.nl

Genoeg gepraat? Of op zoek naar stilte? Maak een stiltewandeling op het
prachtige landgoed Zonheuvel. Je kunt afdwalen met je gedachten, genieten van
de natuur zonder de weg kwijt te raken.
Door Esther Dwarswaard | Reliëf | www.relief.nl

Met medewerking van Lost Lemon | Nederlands Gebarencentrum | Taal voor allemaal
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