EEN JOB- EN
TAALCOACH
WERKT!
U zoekt extra ondersteuning bij de inwerking
van nieuw personeel? U gelooft in de kracht
van een sterk en divers team. U wil met uw
bedrijf een open personeelsbeleid voeren
en uw rendement hoog houden. Schakel
een job- en taalcoach in en ga voor
duurzame en kwaliteitsvolle
tewerkstelling.

Erkend door
de Vlaamse overheid

Met een job- en taalcoach werkt het beter. Hij/zij begeleidt uw nieuwe medewerkers op een gepaste manier in hun job. U kunt een job- en taalcoach uit
uw regio inschakelen zodra u een nieuwe medewerker tewerkstelt, om te
ondersteunen bij het onthaal en de inwerking. Niet alleen geeft u blijk van
een sociaal personeelsbeleid, ook de kwaliteit van het geleverde werk stijgt.

HOE WERKT EEN JOB- EN TAALCOACH?
• gaat aan de slag met instemming van medewerker en bedrijf
• zorgt voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer via een
coachingstraject
• aanvulling met taalcoaching op de werkvloer mogelijk, voor medewerkers
die het Nederlands onvoldoende beheersen voor de functie
• spitst zich waar nodig toe op taal- en communicatievaardigheden
(vakjargon, communicatie met collega’s of klanten,…)
• ondersteunt uw bedrijf, leidinggevende en/of collega’s
• werkt steeds op maat van de noden van uw bedrijf en medewerkers
• de jobcoaching duurt maximum 6 maanden, de taalcoaching maximum 1 jaar

“Nederlands is heel moeilijk! In de taalcoaching heb ik meer woorden over mijn werk geleerd.
Ik heb ook geleerd hoe te praten met klanten. Mijn coach hielp me met twijfels die ik had over
de werking van het bedrijf. Voor dit alles: dank u wel. Ik raad nieuwe werknemers taalcoaching absoluut aan!”
María Trinidad Martínez Campos, medewerker Diensten Aan Huis

“Tevreden werknemers vormen de basis van de onderneming en dat straalt ook af op onze klanten.”
Marnix Vandenbulcke, bedrijfsleider Artega Activ Gent

VOOR WIE IS JOB- EN TAALCOACHING BEDOELD?
• geschikt voor uiteenlopende functies in uw bedrijf of sector
• voor medewerkers die niet langer dan 1 jaar in dienst zijn en werken in
Vlaanderen
• voor medewerkers in Vlaanderen en uit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest of het Waals Gewest

WAT KOST HET?
• Job- en taalcoaching is voor u kosteloos als uw medewerker voldoet aan
één van volgende voorwaarden:
• Hij/zij heeft een migratieachtergrond (niet-EU)
• is 50 jaar of ouder
• heeft een arbeidsbeperking
• is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs)

Komt uw medewerker in aanmerking?

TIP Contacteer een aanbieder uit uw regio via www.jobentaalcoaching.be
Zij zoeken het graag voor u uit en bekijken de mogelijkheden.

WWW.JOBENTAALCOACHING.BE

WELK VERSCHIL MAAKT EEN JOB- EN TAALCOACH?
• gaat actief op zoek naar quick wins voor uw bedrijf en medewerkers
• verhoogt de prestaties van medewerkers
• versnelt de integratie van nieuwe medewerkers op de werkvloer
• verbetert taalvaardigheid en communicatie
• verstevigt het HR-beleid binnen uw bedrijf
• verhoogt de veiligheid en efficiëntie op de werkvloer
• verbetert de samenwerking tussen medewerker(s) en bedrijf
• creëert een positieve jobervaring door preventieve begeleiding
• verhoogt de kans op een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

“Dankzij de job- en taalcoach durf ik terecht bij mijn sectorverantwoordelijke. Zij gaf mij
moed en steun, dankzij haar heb ik elk probleem op zijn plaats.”
Iwona, verzorgende Familiezorg sector Aalst

“De job- en taalcoach was een uitstekend klankbord voor mij als
coördinator. We hadden dezelfde gedrevenheid en inzet om deze
tewerkstelling maximale slaagkansen te geven.”
Carine Vandaele, stepcoördinator Familiezorg

“Het programma dat de coach voorstelde was op maat gemaakt. Er
was veel ruimte voor mijn eigen inbreng. Ik ben zeer tevreden over de
ondersteuning van de jobcoach.”
Noémie Degavre, medewerker AZ Groeninge Kortrijk

“Een aantal van onze anderstalige medewerkers (zowel vaste als
uitzendkrachten) komt twee keer per maand samen om hun Nederlands
te verbeteren. Onze job- en taalcoach begeleidt onze medewerkers op een
schitterende manier!”
SanoRice Belgium

Overtuigd?
Een erkende job- en taalcoach uit uw regio helpt u graag verder op weg.
U vindt alle contactgegevens op onze website: www.jobentaalcoaching.be

Contactgegevens van uw job- en taalcoach:

WWW.JOBENTAALCOACHING.BE
In samenwerking met

Vlaanderen
is werk

