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Een verkenning van de taalsector
De Taalunie, de beleidsorganisatie voor de Nederlandse taal, publiceert vandaag een
verkenning van de taalsector in het Nederlandse taalgebied. De centrale vraag bij deze
verkenning: wat is de economische betekenis van de “taalsector”? Om deze vraag te
beantwoorden, bevroeg de Taalunie meer dan 550 taalprofessionals, bedrijven en
organisaties in de taalsector.

Wat is de taalsector?
De taalsector behelst iedereen die professioneel met taal bezig is. Deze verkenning brengt een
taalsector in beeld die verankerd is in de volle breedte van de economie en de samenleving.
De sector levert een brede waaier “taaloplossingen” aan zowat alle economische sectoren en
zowel aan consumenten als bedrijven en overheden. De taalprofessionals, de mensen die
zichzelf tot de taalsector rekenen, zijn vooral actief op het gebied van taalonderwijs, tekst en
redactie, tolken en vertalen, logopedie, communicatie, office management en
wetenschappen.
Nederlands belangrijk
De Nederlandse taal is niet geheel onverwacht zeer belangrijk voor de taalsector. Hoewel de
sector bij uitstek meertalig is, biedt een grote meerderheid van de bevraagde professionals,
bedrijven en organisaties in het Nederlandse taalgebied taaldiensten aan in de Nederlandse
taal.
Optimisme heerst
De verkenning laat ook de vitaliteit en het optimisme in de sector zien, zowel bij de individuele
taalprofessional als bij bedrijven en organisaties. Er wordt geïnvesteerd in innovatie en nieuwe
technologieën. De taalsector is in volle groei en de meeste actoren verwachten dat omzet en
resultaat de komende jaren verder zullen groeien of minstens stabiel zullen blijven.

Over De Taalsector
De Taalsector is een onafhankelijk platform voor taalprofessionals. De Taalsector verbindt
iedereen die professioneel bezig is met taal en daarover kennis en ervaring wil delen met
collega's uit alle segmenten van de taalsector. Meer informatie op: www.detaalsector.be.
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Einde persbericht –

Niet voor publicatie
Het integrale eindrapport met de titel “Over de economische betekenis van taal: een
verkenning van de taalsector in het Nederlandse taalgebied” (pdf, 124 pagina's) is gratis te
downloaden op de website van de Taalunie.
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