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1. Situering

Via deze opdracht wenst VDAB anderstalige werkzoekenden in wachttijd voor een opleiding een

digitale dienstverlening aan te bieden voor het versterken van de Nederlandse taal door het

communiceren met opgeleide taalbuddies.

Looptijd: 8/3/2022 tot 8/3/2026

Eerste bestelling start op 1 oktober 2022, er worden 100 deelnemers gegarandeerd.

2. Procedure en registratie in ‘Mijn Loopbaan’

1 VDAB-bemiddelaar en 1 instructeur NT2 per provincie doen de inschatting en staan in voor de

toeleiding.

VDAB bemiddelaar maakt een doorverwijzing aan. Daarnaast engageert de VDAB-bemiddelaar zich

om bij doorverwijzing een opdracht aan te maken voor de klant waarin vermeldt staat dat Parlangi

contact met hen zal opnemen in het kader van het project Taalbuddies.

3. Procedure Registratie in Mijn Loopbaan voor Partners

Alle handleidingen voor deze MLP-registraties vind je terug op Extranet.

Voor alle inhoudelijke informatie en formele output raadpleeg je het draaiboek.

1/ Doorverwijzing afwerken
Zie handleiding ‘Doorverwijzing afwerken’ op Extranet.

2/Aanmaak opdracht ‘bevestig de opstart van de bemiddeling bij de partner van VDAB’, klant dient

deze af te werken binnen de 15 kalenderdagen. We adviseren echter aan de partner om de klant

hierin te ondersteunen tijdens de eerste afspraak zodanig dat deze meteen afgewerkt kan worden.

Zie handleiding ‘aanmaken Opdracht 'Bevestig de opstart van de bemiddeling bij de partner van

VDAB'’ op Extranet.

3/  Begeleiding remediërend Nederlands  (BGLRN2) aanmaken en op bezig zetten.

Na 3 maanden op uitgevoerd. Of op stopgezet indien de begeleiding geen 3 maanden duurt.

Zie Handleiding ‘Korte niet-beroepsspecifieke begeleidingsacties’ op Extranet.

4/ Opladen actieverloop document in Mijn Loopbaan bij afsluiten begeleiding na 3 maand, dit in het

tabblad begeleiding - traject, onderaan bij documenten.  Met de naam IKL klant-actieverloop

document TLB. Dit document dient voor de 15de opgeladen te worden volgend op de maand van

afsluit. Bijvoorbeeld men sluit een klant af op 3 december 2022 dan dient het document opgeladen te

worden voor 15 januari 2023.
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https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/handleidingen-en-formulierene/draaiboeken-en-projectfiches/tibb4-tibb4-anderstaligen-en-scraba-draaiboek
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/draaiboeken-en-projectfiches/ib-integrale-begeleiding-plus/draaiboek
https://extranet-intern.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-werk
https://extranet.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/mlp-trajectbegeleiding
https://extranet-intern.vdab.be/mlp/prive/handleidingen-en-formulieren/hand-mlp-andere-stappen-naar-werk#k
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4. Uitvoerende partners

Partner IKP OE Financieringsnummer

Parlangi 10724613-0 10024636 C00D103

5. Contactpersonen  VDAB

● Projectleider
Sofie De Graeve - sofie.degraeve@vdab.be, samenwerking@vdab.be

● Projectopvolger
Ingrid De Strooper - ingrid.destrooper@vdab.be

● Inhoudelijk expert
Evi De Wolf - evi.dewolf@vdab.be

● Provinciale Expert MLP-coaches

Antwerpen Annemie Van Wielendaele

Vlaams Brabant Marijke Cops

Limburg Bianca Vaes

Oost-Vlaanderen Katleen Belie

West-Vlaanderen Sofie Claeys

Brussel Natalie Renders

Te bereiken via het MLP-contactformulier op Extranet:

https://extranet.vdab.be/mlp/alles-over-mijn-loopbaan-voor-partners-mlp/wie-helpt-je-verder.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3dsvgq9yGF-pSL5WdIbxW35aYF9xf8PG8HBwIYoT7d

oPA4Q/viewform
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