
Vorming, training en 

opleiding op maat van 

anderstalige werknemers 

 



Job-/taalcoaching op de werkvloer 

Wat? 

• Ondersteunt de werkgever bij de integratie van nieuwe 
(anderstalige) werknemers. 

• Afgestemd op specifieke werksituaties en noden van de 
organisatie. 

• Doel: een gemotiveerde werknemer én een tevreden 
werkgever met duurzame tewerkstelling als resultaat. 

• Voor werknemers met lage taal- en 
communicatievaardigheden wordt jobcoaching gecombineerd 
met taalcoaching. 

 



Job-/taalcoaching op de werkvloer 

Voor wie? 

• kortgeschoolden, 50+ ers, allochtonen, personen met een 
arbeidsbeperking (= kosteloos). 

 

Duurtijd en frequentie? 

• Jobcoaching: 6 maanden, taalcoaching: 1 jaar. 

• 6 tot 12 gesprekken, afhankelijk van behoefte. 

• Bij voorkeur tijdens de werkuren. 

 



Job-/taalcoaching op de werkvloer 

Hoe? 

• Focus op motivatie, werkattitude, omgangsvormen en 
communicatie. 

• Taalcoaching is een jobcoaching met accent op 
taalvaardigheid. 

 

      Indien een werknemer niet tot de doelgroep behoort of 
langer dan 12 maanden in dienst is, biedt I-Diverso een 
betalende coaching op maat aan.  

 

 



Job-/taalcoaching op de werkvloer 

Voordelen voor de werkgever:  

• extra ondersteuning bij de integratie van een nieuwe 
werknemer, 

• verhoging van de motivatie en prestaties met een hogere 
arbeidstevredenheid en rendement tot gevolg, 

• verbetering van de taalvaardigheid van een werknemer en 
bewustwording rond het taalbeleid van uw onderneming, 

• inzicht in tewerkstellingsmaatregelen en opleidingsaanbod 
betreffende taal, 

• versterking van het HR-beleid van uw organisatie. 

 

 





Job-/taalcoaching op de werkvloer 

 

Meer informatie over job-/taalcoaching en aanbieders in 

verschillende regio’s:  

 

www.jobentaalcoaching.be  

http://www.jobentaalcoaching.be/


Conversatietafels op de werkvloer 

Doel? 
 

• Op een laagdrempelige manier stimuleren van 

taalontwikkeling. 
 

• Gericht op het spreken en oefenen van de Nederlandse taal 

(géén Nederlandse les). 
 

• Het is een hefboom om, in een veilige context, de passieve 

kennis van het Nederlands te activeren, drempels te 

overwinnen en de durf om te spreken naar boven te laten 

komen. 

 



Conversatietafels op de werkvloer 

Voor wie? 
 

• Anderstalige werknemers met een basiskennis van het Nederlands. 

 
Hoe? 
 

• In kleine groepjes (5 tot 6 deelnemers) wordt gedurende een 2-tal uren 
geoefend op het spontaal gebruiken van de Nederlandse taal.  
 

• Deze bijeenkomsten worden gemodereerd door een Nederlandstalige, 
bedrijfsexterne coach. 
 

• De focus ligt op het gesprek, spreekkansen en het overwinnen van de 
spreekangst. 
 

• Er wordt gepraat over werkgerelateerde thema’s (bv veiligheid, het begrijpen 
van instructies, vragen leren/durven stellen, …). 
 

• De werkmethodiek wordt afgestemd op het taalniveau van de deelnemers. 

 

 



Conversatietafels op de werkvloer 

Meer informatie: 
 

I-Diverso 

Steenweg op Tielen 70 

2300 Turnhout 

014 46 27 19 

www.i-diverso.be  

 

http://www.i-diverso.be/
http://www.i-diverso.be/
http://www.i-diverso.be/


Nederlands op de werkvloer (NODW) 

• Geen theoretische lessen maar Nederlands oefenen in concrete 

werksituaties.  
 

• Opleiding op maat. 
 

• De lessen vinden plaats in het bedrijf. 
 

• De prijs bedraagt 100 euro per lesuur, ongeacht hoeveel personen 

er deelnemen.  Als KMO krijg je een korting: 

– Heb je minder dan 10 werknemers, dan betaal je 50% minder. 

– Heb je tussen 10 en 25 werknemers, dan betaal je 25% minder. 
 

• Meer info: https://www.vdab.be/hraanbod/nederlands.shtml  

https://www.vdab.be/hraanbod/nederlands.shtml
https://www.vdab.be/hraanbod/nederlands.shtml


Vormingsaanbod informele 
taalontwikkeling 
 

 

• Op de website www.nederlandsoefenen.be vind je een 

overzicht van vrijetijdsactiviteiten gericht op informele 

taalontwikkeling voor anderstaligen.  
 

 

http://www.nederlandsoefenen.be/


Meer informatie of vragen? 

I-Diverso 

Steenweg op Tielen 70 

2300 Turnhout 

014 46 27 19 

www.i-diverso.be  

http://www.i-diverso.be/
http://www.i-diverso.be/
http://www.i-diverso.be/

