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Kostprijs

Wij maken vrijblijvend een offerte voor u op. 

Jobcoaching en taalcoaching is onder bepaalde 

voorwaarden zelfs gratis ! Neem contact met 

ons op, wij toetsen de voorwaarden voor u af.

Contact

Julie Dumolein

056 26 44 34

info@mentorvzw.be
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“De coach doorziet pijlsnel de werkpunten 
en vertaalt die dan zacht en neutraal tijdens 
een informeel gesprek. Opbouwend wordt 
er samen gezocht  naar handige, concreet 
werkbare tools om deze werkpunten om te 
turnen naar meer evenwichtig, harmonieus 
samenwerken.” 
Carine Hoedt – sommelier/gastvrouw Wendy Vanhecke - chef 
aan zijn fornuis Resto Merlijn, Zonnebeke

 
“De struikelblokken omtrent communicatie 
met de klanten worden in kaart gebracht 
en aangepakt. De coach maakt gebruik 
van taalmateriaal dat zeer dicht bij het werk 
staat van onze huishoudhulp.”
Mieke Van Wassenhove – Coördinator Diensten aan Huis 
kantoor Assebroek

 
“Ik ben content, ik kan nu ook zeggen 
tegen de bewoners ‘ik heb de lugt al dood-
gedaan’ en ‘ik heb je assiete op de kanne-
bank gezet.’”
Dennis Kimani, logistieke hulp in wzc Sint Vincentius te Kortrijk 
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Job- & taalcoaching 

Wat doet de jobcoach

De jobcoach:

•	 luistert naar alle betrokkenen: de werknemer, de 

directe collega’s en de leidinggevenden

•	ondersteunt uw medewerker bij de ‘zachte’ vaardig-

heden: werkattitude, taal, communicatie, …

•	zoekt mee naar oplossingen voor randvoorwaarden 

zoals mobiliteit, kinderopvang, administratie, …

•	geeft advies over de tewerkstellingsmaatregelen en 

mogelijke subsidies

De troeven van de coach

•	Externe ondersteuning: er ontstaat een meer open 

communicatie omdat de coach niet in een hiërarchi-

sche verhouding staat t.o.v. de medewerker.

•	Tijdelijke ondersteuning: de begeleiding vindt plaats 

gedurende een vooraf afgesproken periode en/of op 

aanvraag

•	Onafhankelijke en neutrale ondersteuning: de coach 

behoudt de nodige afstand tegenover alle betrokken 

partijen

•	De coach heeft jarenlange ervaring in diverse sectoren

•	De coach biedt een concreet en specifiek antwoord op 

uw vraag

Vorming

Bij ons kan je ook terecht voor volgende opleidingen:

•	tips and tricks op maat om in ‘klare taal’ te communi-

ceren met je anderstalige collega’s

•	opleiding ‘Communiceren in het Nederlands op de 

werkvloer’ voor anderstalige werknemers

Taalcoaching

De taalcoach werkt aan de taalvaardigheid van uw 

medewerker. Zo verloopt de communicatie op de 

werkvloer vlotter.

•	voor werknemers van wie Nederlands niet de 

moedertaal is

•	begeleiding en ondersteuning voor de werk-

nemer en de werkomgeving 

•	focus op taal- en communicatievaardigheden: 

vakjargon, interactie met collega’s en klanten, 

instructies begrijpen, …
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