
PICTOPOPS

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) - gesprekken meer toegankelijk maken via het gebruik
van afbeeldingen en vertalingen, kortom Picto pops.

1. INHOUD
● Aanleiding van het project:

Er werd in enkele ploegen aan taalcoaching gedaan voor personen die de taal minder
machtig waren. Dit ging voornamelijk over de technische aspecten van hun job,
namelijk de termen leren zoals bosmaaien en andere machines.
Andere aspecten van de job, zoals de pop- en functioneringsgesprekken werden niet
behandeld in deze taalcoachings. Hierdoor besloten ze om een apart project hierrond
uit te werken.

● Doel en doelgroep:

Het doel is om de pop- en functioneringsgesprekken meer toegankelijk te maken voor

de natuurarbeiders wiens Nederlands niet voldoende is om de vooropgestelde

leidraad van de gesprekken te begrijpen. Op deze manier krijgt elke natuurarbeider

de kans om te werken aan haar/zijn/die ontwikkeling.

● Acties:

Allereerst is er een samenwerking opgestart met I-Diverso rond het aanpassen van

de leidraad van de pop-gesprekken. De leidraad werd opgedeeld in categorieën en bij

elke vraag werd er een foto aan toegevoegd om de vraag te verduidelijken.

Daarnaast werd de vraag ook ingekort zodat ze leesbaarder werd. Deze foto’s waren

echter verouderd, hierdoor heeft Heleen (stagiair van de personeelsdienst) meer

recente foto’s eraan toegevoegd zowel als een vertaling naar het Engels, Frans, en

Arabisch om de toegankelijkheid te vergroten. Na deze aanpassingen startte er een

proefproject op, waarbij de picto-pops werden uitgetest bij enkele natuurarbeiders.



2. EVALUATIE
● Wat zijn de resultaten van het project?

De resultaten zijn niet eenduidig. Bepaalde personen ervaarden de picto-pops als een

meerwaarde, maar anderen voelden zich gekleineerd door de afbeeldingen doordat

ze het gevoel kregen anders behandeld te worden. De vertalingen werden door de

meerderheid wel geapprecieerd.

Ondanks de gemengde reacties van de natuurarbeiders is het project toch een

meerwaarde geweest. Het is namelijk duidelijk geworden dat niet enkel de taal

meespeelt, maar ook de beleving tijdens de gesprekken. Er zou bijgevolg meer

aandacht moeten gespendeerd worden aan de cultuurverschillen en de kadering van

de gesprekken.

● Wat liep er goed en wat liep er minder goed?

Wat liep er goed: volgens Kimberly (stagiair personeelsdienst) waren de picto-pops

een handig middel om op terug te vallen wanneer er iets onduidelijk is.

Wat liep er minder goed: de botsing met de verschillen in cultuur. Allereerst was er

een botsing inzake het idee dat Allah voor hen de weg bepaalt en dus een persoonlijk

ontwikkelingsplan (pop) opstellen vanuit zichzelf strookt hiermee. Daarnaast is er in

bepaalde culturen de norm om beleefd te zijn op het werk en vrouwen niet ‘op te

zadelen’ met zaken. Doordat de gesprekken door Kimberly uitgevoerd werden,

ontstond een tweede botsing.

● Hoe zou je het vandaag eventueel anders doen? Wie of wat zou kunnen helpen om

wat niet goed liep te verbeteren?

Bij een volgend project zou er gekozen worden voor tolken te gebruiken in plaats van

afbeeldingen. Via het gebruik van tolken kan de natuurarbeider zich volledig

uitspreken en kan er meer rekening gehouden worden met zaken die tussendoor

worden gezegd. Bijkomend kan het gebruik van tolken meer een

gelijkwaardigheidsgevoel creëren bij de natuurarbeiders, doordat ze meer het gevoel

krijgen dat ze gehoord worden en iets kunnen bijdragen aan het gesprek.

Voor sommige kan het gebruik van afbeeldingen tijdens de pop-gesprekken toch een

meerwaarde zijn, bijvoorbeeld mensen met neurologische moeilijkheid zoals ASS,

maar dit is dus niet voor iedereen weggelegd.

● Wat nemen jullie (initiatiefnemers, partners, deelnemers) mee uit dit project? Wat

hebben jullie geleerd? Welke sporen laat dit project na?

Het voornaamste inzicht dat we verworven hebben is het belang van de cultuur en

hoe dit invloed heeft op de bereidheid om over jezelf te spreken. Daarnaast ook de

kadering van verandering heeft invloed op de reacties.



3. GOUDEN TIP

Onze Gouden Tip voor Natuurpunters die aan de slag willen met diversiteit en inclusie: “Heb

respect voor iedereen, benaderen personen vanuit een oprechtheid en niet oordelend. Laat je

niet afschrikken na een tegenslag, maar blijf proberen.“


