
  Enkele ervaringen 

"  Gemotiveerde collega’s met de goede attitude 
en de nodige praktische vaardigheden slagen 
soms niet in de theoretische proeven omdat ze  
een beperkte kennis van het Nederlands hebben. 
We zien dat taalcoaching net dat duwtje is dat 
die medewerkers nodig hebben. Ze voelen zich 
gesteund, krijgen meer zelfvertrouwen en de 
communicatie met hun collega’s op de werkvloer 
verloopt vlotter.  De taalcoach gaat zeer praktijk-
gericht tewerk: hij gebruikt opleidingsmateriaal 
van ons bedrijf of informatie van HR.
Willy Van De Woestijne, supervisor Volvo Cars

"  B. vermeed voor zijn opleiding het contact 
met mij als verantwoordelijke, hoofd lichtjes naar 
beneden en de schrik in zijn ogen van zodra ik 
hem benaderde. Vandaag na zijn coachings-
traject loopt B. met de borst vooruit en bij iedere 
ontmoeting krijg ik een “goedendag Christine, 
hoe gaat het met u “. Zijn zelfvertrouwen is enorm 
gegroeid en daardoor ook het communiceren 
met hem waardoor de taakverdeling vlotter 
verloopt.
Christine Van Acker, inspectrice Cleaningmasters

" Onze Poolse medewerkster is bij ons gestart 
zonder enige kennis van het Nederlands of het 
Engels. Dit zorgde voor veel miscommunicatie. 
Dankzij de taalcoaching van Kopa kan ze zich nu 
op de werkvloer uitdrukken in het Nederlands.
Yentl Dupon , teeltcoördinator O’Bio
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Job- en 
taalcoaching. 
Haal het beste uit 
jouw diverse 
werkvloer

» 25 jaar ervaring
» 24u/24u coaching
» Flexibel
» Op maat van de      
   werkvloer



  Wat? 

Elke werkgever kan een job- en taalcoach onder 
de arm nemen. 

De coach ondersteunt de inwerking van een 
nieuwe medewerker, waardoor die zich sneller 
welkom voelt op de werkvloer. 

Voor jou als werkgever betekent het:

 » Een hogere efficiëntie
 » Een productieve en diverse werkvloer
 » Een betere communicatie
 » Duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling

De coaching is op maat. Ze is afgestemd op 
de specifieke werksituaties en noden van een 
onderneming.  Job-en taalcoaching gebeurt 
vooral op de werkvloer zelf en bestaat uit een 
aantal gesprekken van 1 uur. 

De coach en werkgever bepalen samen de 
frequentie van de gesprekken.

De focus van jobcoaching ligt op het ontwik-
kelen van vaardigheden en attitudes, niet op de 
technische vaardigheden.

Voor werknemers met lage taal- en communi-
catievaardigheden combineren we jobcoach-

ing met taalcoaching. Daarbij werken we rond 
specifiek vakjargon en de communicatie met 
collega's en klanten.

  Voor wie? 

Een werkgever kan voor elke nieuwe werknemer 
een job- en taalcoach inschakelen.

  Hoe? 

Neem contact op met Kopa Oost-Vlaanderen. 
Wij komen langs op het bedrijf voor een kennis-
makingsgesprek en leggen de eerste afspraken 
vast.  
Het opmaken van het coachingstraject gebeurt 
samen met de werkgever en de werknemer.

 Gratis? 

De nieuwe medewerker komt in aanmerking 
voor gratis job- en taalcoaching als hij/zij in 
Vlaanderen werkt, maximaal één jaar in dienst is 
en nood heeft aan extra ondersteuning.

De werknemer moet een contract onbepaalde 
duur hebben of een tijdelijk contract met het 
oog op een vaste aanwerving.  Ook een interim-
contract komt in aanmerking als het gaat om 
een contract van minimum 3 maanden met 
uitzicht op een contract van onbepaalde duur. 

  Offerte op maat 

Voor elk ander coachingstraject maken wij een 
offerte op maat op.

Veel Sectorfondsen komen tussen in de kosten.


