
 

 

Persbericht 

Met job- en taalcoaching 
vluchtelingen begeleiden naar werk 
 

Toejuichen, doen we de oproep van Vlaams minister Muyters en van werkgevers-
organisaties  om zoveel mogelijk vluchtelingen een job aan te bieden. Maar zonder extra 
begeleiding op de werkvloer wordt het moeilijk. En laat dat nu net onze specialiteit zijn.  
 
Met job- en taalcoaching beschikken de Werkplekarchitecten in Vlaanderen over een 
efficiënt instrument om anderstalige medewerkers te begeleiden. Taalondersteuning, 
verbeteren van de  communicatie, omgaan met cultuurverschillen, … het zijn elementen 
die aan bod komen tijdens de coaching. De begeleiding is praktijkgericht, vindt plaats op 
de werkvloer en richt zicht zowel naar de medewerker, de leidinggevende als de 
collega’s. Dit helpt niet alleen de medewerker zelf maar de hele werkplek en dus de 
ondernemer vooruit. 
 
Een aanpak die de voorbije jaren zijn vruchten afwierp en honderden medewerkers net 
dat extra duwtje in de rug gaf dat ze nodig hadden om hun job te kunnen behouden.  De 
Werplekarchitecten staan dan ook klaar om, in partnerschap met VDAB, deze 
nieuwkomers te begeleiden bij hun integratie op de werkvloer.   
 
Niet alleen vluchtelingen, ook medewerkers met kwetsbare profielen hebben nood aan 
deze extra begeleiding. Om te zorgen dat ze niet alleen werk vinden maar hun job ook 
kunnen houden. De Werkplekarchitecten drongen de voorbije maanden dan ook aan bij 
Vlaams minister van Werk Muyters om, in het kader van het kwalitatief luik van het 
doelgroepenbeleid, het aantal trajecten voor job- en taalcoaching met 1.000 trajecten uit 
te breiden. Een vraag die we vandaag herhalen. 
 
 
 



De Werkplekarchitecten  
 
Wat doen ze ? 
De Werkplekarchitecten ondersteunen ondernemers die werkzoekenden kansen bieden via 
stages, opleiding op de werkplek en job- en taalcoaching. Ze coachen werkzoekenden en 
werkenden om een job te vinden en te houden. Ze coachen loopbaanbreed en loopbaanlang. 
 
Wie zijn ze ? 
De Werkplekarchitecten zijn meer dan honderd niet-winstgedreven organisaties die actief zijn op 
meer dan 230 locaties in Vlaanderen en in Brussel. Ze zetten alle beschikbare middelen in om 
financieel interessante en kwaliteitsvolle oplossingen te vinden op maat van ondernemers, 
werkenden en werkzoekenden. Hun winsten investeren ze opnieuw in hun sociale missie. 
 
Meer informatie?  
Over de Werkplekarchitecten? 
Contacteer Bert Boone, dagelijks bestuurder van het Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, 
via bert@dewerkplekarchitecten.be of op het nummer 0473 23 12 15. 
 
Over job- en taalcoaching? 
Contacteer Ann De Lobel, stafmedewerker van het Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, 
via ann@dewerkplekarchitecten.be of op het nummer 092208431 
 
www.dewerkplekarchitecten.be 
www.jobentaalcoaching.be 
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