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DEELNEMERS TA(A)LENT KRIJGEN ATTEST OVERHANDIGD 
 

Afgelopen vrijdag ontvingen negen deelnemers van de project Ta(a)lent hun attest uit 

handen van OCMW-voorzitter Dirk De fauw. Ta(a)lent organiseert vormingsmomenten 

voor allochtonen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn om zo beter te kunnen 

doorstromen naar de arbeidsmarkt. Het project, dat tot stand komt in samenwerking met 

het loopbaancentrum VOKANS, is ondertussen aan zijn twaalfde editie toe. 

De negen afgestudeerden komen uit alle hoeken van de wereld, waaronder Syrië, Afghanistan, Irak, 

Rusland en Tanzania. Via de dienst Trajectbegeleiding van het OCMW werden ze doorgesluisd naar 

het project Ta(a)lent. Gedurende zes maanden legden de cursisten zich toe op het Nederlands. De 

klemtoon lag hierbij op verbale communicatie. Daarnaast kregen ze een studie- en 

arbeidsmarktoriëntering en volgden ze finaal een stage van enkele weken bij een regionale 

werkgever.  OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Zonder de bereidheid van werkgevers om iemand 

onder de vleugels te nemen, zou de aansluiting met de werkvloer nooit zo concreet kunnen gemaakt 

worden. Na de stageperiode staan de deelnemers alvast een stuk sterker om de arbeidsmarkt te 

betreden”. 

Het project wil tegemoet komen aan een behoefte om, naast het reguliere taalaanbod, OCMW-

cliënten van vreemde origine te ondersteunen in hun zoektocht naar een geïntegreerde en 

geactiveerde toekomst.  “De negen deelnemers staan nu voor de opdracht om aan de slag te gaan 

met de opgedane kennis. Uiteraard kunnen zij voor verdere begeleiding nog steeds bij ons terecht”, 

besluit voorzitter De fauw.  

 

Begin februari gaat Ta(a)lent opnieuw van start met nieuwe cursisten. Dit project loopt tot juli 2017. 
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Een digitale versie van deze tekst  is verkrijgbaar via:  

Alexander Vandesompele, communicatieambtenaar 

alexander.vandesompele@ocmw-brugge.be – tel. 050 32 73 18 

 

 

Voor meer informatie over de afsluiting van het project Ta(a)lent: 

Muriel Van Poelvoorde – Hoofdmaatschappelijk werker 

Muriel.VanPoelvoorde@ocmw-brugge.be – tel. 050 32 64 40 
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