
STW biedt aan: 

 

 

-individuele taalopleiding voor werknemers: 

 

De taalopleiding van STW voor bedrijven richt zich tot werknemers die het Nederlands 

niet als moedertaal hebben én het onvoldoende beheersen in de werksituatie. Onze 

taalopleidingen vertrekken vanuit reële situaties op de werkvloer. We leren toepasbare 

communicatieve vaardigheden aan en we werken taakgericht. De docent betrekt ook het 

team en de werkgever om in het proces.  

 

Voordelen voor de onderneming:  

 

Het vlot kunnen hanteren van het Nederlands is een must voor elke werknemer. Een 

team dat goed intern en met de direct leidinggevenden communiceert, werkt in een 

gezonde sfeer samen wat het welzijn en de efficiëntie van de bedrijfsvoering versterkt.   

 

 

Prijs: 

 

Kostprijs is 100€/uur excl btw en verplaatsingsonkosten.   

 

-opleiding on-the-job:  

 

STW geeft opleidingen in bedrijven aan medewerkers en directe leidinggevenden op de 

werkvloer. De docent biedt een opleiding op maat rond diverse thema's naargelang de 

noden : omgaan met nieuwe collega's, interculturele communicatie, werkhouding, 

functioneren in een (divers) team, cultuur van het bedrijf, omgaan met leidinggevenden, 

werken aan randvoorwaarden, versterken van generieke competenties, mentorschap, 

competentiegericht werken, voorbereiden op functioneringsgesprekken. De klant bepaalt 

zelf met welke frequentie de opleiding plaatsvindt.  

 

Voordelen voor de onderneming:  

 

De opleiding on-the-job levert meer tevreden werknemers op, waardoor de kwaliteit van 

het werk verbetert. Werknemers met een correcte arbeidsattitude functioneren beter in 

het team wat een positief effect heeft op de duurzaamheid van de tewerkstelling en de 

efficiëntie van de bedrijfsvoering. 

 

Prijs: 

 

Kostprijs is 100€/uur excl btw en verplaatsingsonkosten.   

 

-werkplekadvies: 

 



STW biedt aan bedrijven adviesverlening aan wat betreft de gepaste HR aanpak van 

kansengroepen op de werkvloer. Door onze jarenlange ervaring met de begeleiding van 

cursisten en werkzoekenden naar werk kennen we de recepten voor een geslaagde 

integratie van nieuwe werknemers in een bedrijf en beschikken we over praktische 

antwoorden op diverse problemen op een werkvloer (attitude, sociale vaardigheden, 

communicatie, coaching, onthaalbeleid, randvoorwaarden etc). Dit advies is gericht op 

inclusie en optimalisatie in de aanpak van HR vragen over werknemers die anderstalig 

zijn. Dit advies is meestal in overleg met directie of onderdirecteur.  

 

Voordelen voor de onderneming:  

 

Door het werkplekadvies verloopt het onthaal, de inwerking en de communicatie van 

anderstalige of lagergeschoolde nieuwkomers in een bedrijf gestroomlijnder wat de 

werksfeer ten goede komt, de productiviteit verhoogt, en waardoor tewerkstellingen 

verduurzamen en teamwerkingen verbeteren.  

 

Prijs: 

 

Kostprijs is 80€/uur excl btw en verplaatsingsonkosten.  

 

-VCA opleiding:  

 

Dankzij het VCA attest gaan werknemers veiliger aan de slag en vermindert het aantal 

ongevallen op de werkvloer. VCA is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende 

bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds 

meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. VCA-certificatie is 

bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een 

risicovolle omgeving. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches: 

Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en procesbesturing, Bouwkunde, Civiele techniek, 

Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, 

stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, industrie, petrochemie,… .   

 

Inbegrepen: 16 halve lesdagen, 1 halve dag proefexamen, 1 halve dag voorleesexamen, 

kosteloze locatie op STW, max. 10 deelnemers, alle materialen voor praktijkoefeningen, 

handboek en hand-outs. 

 

Voordelen voor de onderneming:  

 

Werknemers die zich meer bewust zijn van de veiligheidsvereisten binnen een bedrijf of 

sector werken veiliger, waardoor de kans op arbeidsongevallen daalt. Daardoor stijgt de 

efficiëntie van de bedrijfsvoering.  

 

Prijs: 

 

Kostprijs is 560€/persoon excl btw. 


