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Multilingualfpractices:fnaarfeenf
multilinguaffranca
TngouriwHwMiglbauerw9SND83wkomenwinweenwrecentewstudiewoverw
hetwtaalgebruikwinwinternationalewbedrijvenwtotwdewconclusiewdatw
?ngelsBw hoewelw overheersendBw doorgaansw wordtw afgewisseldw
metw anderew talenBw alw naargelangw dew finaliteitw vanw dew
communicatievew situatiepw ënw hunw onderzoekw blijktw
meertaligheidw dew dagelijksew gangw vanw zakenw tew zijnBw enw hetw
switchenw tussenw verschillendew talenw voorw verschillendew
doeleindenw eenw routinepw Zijw bevestigenw dusw dew rolw vanw hetw
?ngelsw alsw onbetwistew lingua) francaBw maarw zew beklemtonenw dew
diversew enw rijkew taligew omgevingw vanw elkw vanw dew onderzochtew
bedrijvenpw

YetwonderzoekwvanwMettewiewenwVanwMenselw 9SNNC3w toontwaanw
datwerwinwdew%LOw/russelsewbedrijvenwmaarwliefstwS%wverschillendew
talenw wordenw gebruiktw voorw zowelw internew alsw externew
communicatieBwmetwalswtopwvierwhetwGransBwhetwNederlandsBwhetw
?ngelsw enw hetw _uitsw 9ppw D%O3pw Slechtsw LBCZw vanw diezelfdew
bedrijvenw gevenw aanw datw zew voorw dew externew communicatiew
eentaligew praktijkenw hebbenBw terwijlw UDBLZw daarvoorw minstensw
driewtalenwgebruiktw9ppwD%C3pw

?LGw isw dusw nietw dew enigew communicatiestrategiew diew inw
meertaligew bedrijvenw wordtw gehanteerdpw Verschillendew recentew
managementstudiesw wijzenw erw bovendienw opw datw eenw talenx
beleidwdatwvolledigw steuntwopweenwverplichtew lingua) francaBwnietw
inwstaatw iswomwinwtewspelenwopwdewculturelewenwcommunicatievew
uitdagingenwvanwvelewbedrijvenpw

EnglishfasfafLinguafFranca:f
werkelijkfdefbestefstrategie?f
Metw English) as) a) Lingua) Francaw 9?LG3w bedoeltw menw hetw ?ngelsw
datw gesprokenw wordtw inw eenw internationalew contextw doorw
gesprekspartnerswdiewnietwdezelfdewmoedertaalwdelenpw

_ewpositiewvanwhetw?ngelsw inw/russelwwordtwversterktwdoorwdew
aanwezigheidw vanw dew NTVOBw dew ?Uw enw veelw internationalew
bedrijvenpw ënw eenw onderzoekw vanw Mettewiew enw Vanw Menselw
9SNNC3wblijktwdatwULBLZwvanw%LOw/russelsewbedrijvenwhetw?ngelsw
gebruiktw voorw dew externew communicatiew 9ppw D%O3pw /ovendienw
gelooftw U%Zw vanw dew /elgenBw volgensw eenw onderzoekw inw
opdrachtwvanwdew?uropesewyommissiewmetwDNNNwrespondentenBw
datw hetw ?ngelsw dew meestw nuttigew taalw isw voorw dew carrièrew
9?urobarometerwS8%BwSNN-Bwppw%S3pwUitwdezewcijferswblijktwdatwhetw
?ngelsweenwbelangrijkewtaalwiswopwdewwerkvloerwinw/russelpw

?LGw wordtw vaakw gezienw alsw eenw internationalew contacttaalw
tussenw mensenw vanw verschillendew taligew enw culturelew achterx
grondenpw /ovendienw staatw hetw functioneelw gebruikw vanw hetw
?ngelswvooropBwwaarbijwmenwafwijkingenwvanwdewnormwnietwalsw
foutw aanzietw 9opw apw Seidlhoferw SNDD3pw yompetentw zijnw inw hetw
?ngelsw isw dusw nietw hetzelfdew alsw competentw zijnw inw hetw
Standaardw ?ngelsBw wantw hetw doelw vanw ?LGxsprekersw isw
effectievewcommunicatiewenwnietwcorrectwtaalgebruikpw

?LGxsprekersw moetenw zichw daaromw nietw voelenw alsw .failedw
nativew speakers.w 9GiedlerBw SNDNBw ppw SNO3pw ?LGw geeftw dew
anderstaligew sprekerw dew vrijheidw omw creatiefw metw taalw omw tew
gaanBw waardoorw dew sprekerw metw meerw zelfvertrouwenw zalw
communicerenpw?enwtweedewvoordeelw iswdatw?LGwprobeertwomw
afstandwtewnemenwvanwdewculturelewgeladenheidwvanwhetw/ritsxw
ofwTmerikaansx?ngelswenwzichwzowopenwprobeertwtewstellenwvoorw
dewculturelewachtergrondenwvanwallewdeelnemendewsprekerspw

Uiteraardw zijnw erw ookw nadelenpw _ew nativew speakersw vanw hetw
?ngelsw dienenw zichw continuw aanw tew passenw doorw eenvoudigerw
taalgebruikw tew hanterenBw zoalsw hetw vermijdenw vanw lokalew
uitdrukkingenw enw vanw specifiekew woordenschatpw w /ovendienw
kunnenw zew bestw zow accentloosw mogelijkw sprekenw enw hunw
spreektempowverlagenpwVanwMulkenwHwYendriksw9SNDL3wwijzenw
ookwopweenwnadeelwvoorwnon-native)speakersw9ppw8N-3pwOmdatwzew
hetw ?ngelsw nietw volledigw beheersenBw hebbenw zew meerw tijdw enw
moeitew nodigw omw zichw uitw tew drukkenpw _itw bemoeilijktw dew
communicatiepww

_ew voordelenw lijkenw erw opw tew wijzenw datw ?LGw déw oplossingw isw
voorw dew meertaligew werkomgevingpw ?chterBw talw vanw onderx
zoekenwwijzenwuitwdatwdewwerkelijkheidwingewikkelderwispw

LanguagefFrictionfIndexff
?enwstudiewvanwWoshiwHwLahiriw9SNDL3wrichtwzichwspecifiekwopwdew
conflictenwdiewmeertaligheidwkanwveroorzakenwinweenwbedrijfpwZew
stellenw vastw datw kleinschaligew taalproblemenw dew samenx
horigheidw enw dew samenwerkingw kunnenw bevorderenpw ?chterBw
wanneerw taalproblemenw enw culturelew verschillenw overheersenw
inwdewcommunicatieBwwerkenwzewconflictenwinwdewhandBwdoordatw
zewhetwsamenwerkingsproceswalwtewzeerwbemoeilijkenpw

Volgensw henw isw ditw tew metenw metw dew zogenaamdew Language)

Friction) Indexpw_ewresultatenwhiervanwblijkenwomgekeerdwevenx
redigw metw dew resultatenw vanw hetw bedrijfw opw hetw vlakw vanw
internationalew RH_w samenwerkingpw Zijw noemenw dew gevolgenw
vanwdezewindexweconomischwsignificantpw

Zijwbesluitenwdatwmeertaligheidwopwdewwerkvloerweenwstimulansw
isw voorw creativiteitw enw vruchtbarew kruisbestuivingw vanw verx
schillendewachtergrondenpwOmwditwpotentieelw tewbenuttenw iswerw
eenwtaalbeleidwnodigwdatwverderwgaatwdanwhetwlouterwaannemenw
vanw eenw lingua) franca) alsw werktaalBw aangezienw dezew enkelw dew
oppervlakkigewtaalbarrièreswweetwtewslopenpw

Bronnen
TngouriBwWpwHwMiglbauerBwMpw9SND83pw.Tndwthenwwewsummarisewinw?nglishwforwthewothers.èwThewlivedwexperiencewofwthewmultilingualwworkplacepwMultilingua,)33&1-2JBwD8OxDOSpw
yëLTwThewNationalwyentrewforwLanguageswFwënterTctwënternationalw9SNN-3pw?LTNèw?ffectswonwthew?uropeanw?conomywofwShortageswofwGoreignwLanguagewSkillswinw?nterprisepwLondenèwyëLTwThewNationalwyentrewforwLanguageswFwënterTctwënternationalpw
OnlinewbeschikbaarwopèwhttpèFFecpeuropapeuFlanguagesFpolicyFstrategicxframeworkFdocumentsFelan_enppdfpw
?urobarometerpw9SNN-3pw?uropeanswandwtheirwlanguagespwSpecial)Eurobarometer)243,)64.3pwOnlinewbeschikbaarwopèwhttpèFFecpeuropapeuFpublic_opinionFarchivesFebsFebs_S8%_enppdfpw
GiedlerBwSpw9SNDN3pwThew?nglishxasxaxlinguaxfrancawapproachpwLinguisticwfairwplayRwLanguage)Problems).)Language)Planning,)34&3JBwSNDxSSDpw
PunnarssonBw/pxLpw9SND83pwMultilingualismwinw?uropeanwworkplacespwMultilingua,)33&1-2JBwDDx%%pw
WoshiBwTpwMpwHwLahiriBwNpw9SNDL3pwLanguagewfrictionwandwpartnerwselectionwinwcrossxborderwRH_walliancewformationp)Journal)of)International)Business)Studies,)46&2JBwDS%xDLSpw
MettewieBwLpwHwVanwMenselBwLpw9SNNC3pwMultilingualismwatwallwyostsèwLanguagewUsewandwLanguagewNeedswinw/usinesswinw/russelspwSociolinguistica,)23BwD%DxD8Cpw
SeidlhoferBw/pw9SNDD3pwUnderstanding)English)as)a)Lingua)FrancapwOxfordèwOxfordwUniversitywPresspw
vanwMulkenBwMpwHwYendriksBw/pw9SNDL3pwYourwlanguageworwmineRworw?nglishwaswawlinguawfrancaRwyomparingweffectivenesswinw?nglishwaswawlinguawfrancawandwLDxLSwinteractionspwMultilingual).)Multicultural)development,)36&4JBw8N8x8SSpw

Conclusief
?ngelswwordtwvaakwgebruiktwalswlingua)franca)inw?uropeseBwenwduswookw/russelseBwinternationalewbedrijvenpwMaarwhetwiswbelangrijkwomweenwbalansw
tew hebbenw tussenw hetw hanterenw vanw eenw lingua) francaw enw hetw gebruikw vanw eenw meertaligw beleidpw Yetw aantalw bedrijvenw datw eenw verliesw vanw
exportcontractenwervaartwvanwegeweenwgebrekkigew talenkenniswwijstwhieroppw/ovendienwwordtwhetw?ngelsw inwreëlewsituatiesw inw internationalew
bedrijvenw vaakw afgewisseldw metw anderew talenBw afhankelijkw vanw hetw doelw vanw dew situatiepw Vanw Mulkenw Hw Yendriksw 9SNDL3w besluitenw datw
internationalewbedrijvenwvoordeelwkunnenwondervindenwbijwhetwhanterenwvanweenwmeertaligwbeleidwopwdewwerkvloerpw

ënw internationaalw toegepastw taalkundigw onderzoekw focustw menw nogw tew vaakw opw dew positiew vanw hetw ?ngelsw alsw déw taalw diew inw internationalew
meertaligew bedrijvenw gebruiktw wordtpw Studiesw naarw dew mogelijkhedenw vanw functionelew meertaligheidw zijnw voorlopigw schaarspw Yetw isw daaromw
nodigwomwopwzoekwtewgaanwnaarwdewreëlewnodenwvanweenwinternationalewmeertaligew/elgischeworganisatiewopwhetwvlakwvanwtaalmanagementpw?enw
dergelijkewneedswanalysiswzouwdewvolgendewvragenwkunnenwonderzoekenw9PunnarssonwSND83èw
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxwWelkewtalenwzijnwnodigRw
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxwVoorwwelkewdoeleindenRw
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxwOpwwelkwniveauRw
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwxwWatwzijnwdewkostenwenwbatenwvanwmeertaligheidRw

€

Inkomstenverlies?f
ënweenwgrootschaligwonderzoekw 9?LTN3w inwopdrachtwvanwdew?uropesewyommissiew inwSNN-wblijktwdatw11%wvanwbijnawSNNNw
?uropesew bedrijvenw actuelew ofw potentiëlew exportcontractenw verlorenw heeftw alsw eenw directw gevolgw vanw eenw gebrekw aanw
talenkennisw9ppwDO3pwOpwbasiswvanwdezewcijferswschattenwzewdatwditwinwdewvolledigew?UwoverwzoVnw945 000 kmo'swzouwgaanw9ppw
DU3pw Yetw gemiddeldew verliesw perw bedrijfw inw dew surveyw isw €325 000w voorw eenw periodew vanw driew jaarpw _oorw ditw getalw tew
vermenigvuldigenw metw eenw aantalw ?uropesew kmoVsw schattenw dew onderzoekersw datw hetw voorw dew ?Uw zouw gaanw overw eenw
verlieswvanwzoVnw100 miljard euro per jaarwdoorweenwgebrekwaanwtalenkennispw

/ovendienwverwachtw42%wvanwdewrespondentenwdatwerwbinnenwdewdriew jaarweenwstijgingwzalwzijnwopwvlakwvanwvraagwnaarw
talenexpertisew binnenw hunw bedrijfw 9ppw %L3pw _ew onderzoekersw besluitenw datw vanw kmoVsBw diew gebruikw makenw vanw moederx
taalsprekersBw vanw werknemersw metw eenw goedew talenkennisw enw vanw vertalersBw eenw significantw hogerw deelw vanw hunw
handelsactiviteitenw inwdewexportw ligtw tegenoverwbedrijvenwdiewnietwoverwdezew taalmanagementstrategieënwbeschikkenw 9ppw
LO3pw

?enw anderw onderzoekw vanw Mettewiew enw Vanw Menselw 9SNNC3w focustw opw dew /russelsew situatiew metw eenw surveyw vanw %LOw
respondentenwvanw/russelsewbedrijvenpwUitwhunwresultatenwblijktwdatwmaarwliefstw40,9%wvanwdewondervraagdenwbeweertwdatw
hunwbedrijfwrecentwkansenwheeftwgemistwomdatwzewnietwoverwdewnodigewtaalcompetentieswbeschikkenw9ppwD8L3pw_ezewcijfersw
liggenwveelwhogerwdanwhetwgemiddeldewinwdew?LTNwstudiew9DDZ3pw_itwkanwtewwijtenwzijnwaanwdewcentralewliggingwvanw/russelw
inw?uropawenwaanwdewpolitiekewmeertaligewsituatiewervanpww

€325s000
EGemiddeldEverliesEperEbedrijfEvoorEeenEperiodeEvanEdrieEjaarE

wegensEgebrekEaanEtalenkennis.

€100s000s000s000/jaar
bedragEdatEperEjaarEinEdeEEUEeconomieEverlorenEgaatE

doorEhetEtekortEaanEtalenkennis

11%sofs945s000skmo's
AantalEbedrijvenEinEdeEEUEdatEexportcontractenEverlorenEheeftE

alsEgevolgEvanEeenEgebrekEaanEtalencompetenties


