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IN HET KORT  
� Het personeel van alle Brusselse gemeenten en OCMW’s kan vanaf nu online Nederlands oefenen met NL@city.  
� NL@City is een elektronisch leerplatform, ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel, met de steun van 
het CIBG. In een eerste fase focust NL@City op de dienst Burgerlijke Stand en op onthaalmedewerkers.  
� Gemeenten en OCMW’s kunnen met het Huis ook bredere taaltrajecten Nederlands opstarten voor hun personeel: 
lessen, conversatietafels of andere activiteiten om Nederlands te oefenen.  
� Stad Brussel werkt actief samen met het Huis van het Nederlands en organiseert o.m. lessen Nederlands voor de 
parkeerwachters.  
 
PERSBERICHT  
Het personeel van alle Brusselse gemeenten en OCMW’s kan vanaf nu online Nederlands oefenen, via een computer 
of gewoon onderweg via hun smartphone. Het Brusselse Huis van het Nederlands ontwikkelde daarvoor NL@City, 
het eerste digitale leerplatform specifiek voor wie bij een gemeente of een OCMW werkt. Met meer dan 600 
audiofragmenten en oefeningen kunnen ze typische situaties aan het loket of aan het onthaal oefenen. In het 
vormingscentrum van de Stad Brussel konden medewerkers van de dienst burgerlijke stand het platform vandaag 
alvast uitproberen.  
Het nieuwe platform vervolledigt het pakket van het Huis van het Nederlands voor Brusselse gemeenten of 
OCMW's. Die kunnen met het Huis samenwerken om taaltrajecten Nederlands op te starten voor hun medewerkers. 
Die trajecten kunnen bestaan uit lessen in specifiek vakjargon, maar ook uit conversatietafels of andere 
activiteiten om Nederlands te oefenen.  
Stad Brussel werkt op die manier al een tijdje actief samen met het Huis van het Nederlands. Zo kunnen hun 
parkeerwachters sinds begin deze maand lessen Nederlands op maat volgen. Philippe Close, schepen bevoegd voor 
personeel van Stad Brussel legt uit waarom: “Ik zie dit als een nieuw taalbeleid voor Brussel. Bedoeling is dat op 
termijn het eerste aanspreekpunt voor de Brusselaar op Stad Brussel, zowel in het Frans als in het Nederlands kan 
antwoorden. Daarom zijn de eerste doelgroepen onze parkeerwachters, de onthaalmedewerkers en de 
opzichters.”  
Zij en alle andere medewerkers van alle Brusselse gemeenten en OCMW’s kunnen vanaf nu dus ook terecht op NL@City. Het 
platform kwam tot stand met de financiële steun van het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG). Brussels 
Staatssecretaris voor informatica Bianca Debaets: “Ambtenaren kunnen voortaan via een digitaal platform Nederlands leren. 
Nieuw is dat de taallessen ook beschikbaar zijn op tablet en smartphone. De ambtenaren hebben zo extra kansen om te 
oefenen, bijvoorbeeld op weg naar het werk met het openbaar vervoer. Het digitaal platform past in mijn ambitie om door 
integratie van nieuwe technologie in het dagelijks leven Brussel uit te bouwen tot een smart city.” 

 
MEER INFO  
Persmateriaal is beschikbaar op www.huisnederlandsbrussel.be/nlcity   
Contact Huis van het Nederlands Brussel: Lauriane Van der Eecken 
(communicatieverantwoordelijke): lauriane.vandereecken@huisnederlandsbrussel.be  – 02 
501 66 60 – 0496 97 16 49  
Contact Kabinet Philippe Close: Joke Ral (persverantwoordelijke) joke.ral@brucity.be  – 02 
279 47 46 - 0472 305 359 -  
Contact Kabinet Bianca Debaets: Stijn Van Eynde (woordvoerder) 
svaneynde@debaets.irisnet.be  – 0490 66 60 28 
 


