
 

 
Meer dan de helft van de Belgen is tweetalig. En u? 

26 september: Europese Dag van de Talen 
 

• 58% van de Belgische volwassenen kent minstens één vreemde taal. 
• 85% van de Belgische HR-verantwoordelijken vindt het een hele uitdaging om gekwalificeerde 

meertalige medewerkers te rekruteren. 
• Volgens de Belgische HR-verantwoordelijken scoren de administratieve werknemers niet meer dan 

6/10 op talenkennis. De managers doen het met 7/10 iets beter.  
 
Brussel, 23 september 2015 – Volgens de Europese Raad, organisator van de jaarlijkse Europese Dag 
van de Talen, is meer dan de helft van de wereldbevolking in zekere mate tweetalig en heel wat 
mensen zelfs meertalig. Maar hoe zit het met de Belgen? En hoe belangrijk is talenkennis op de 
arbeidsmarkt?  
 
Volgens de FOD Economie (Statbel) kent 58% van de volwassen Belgen (25-64 jaar) minstens één 
vreemde taal, 23,5% twee vreemde talen, 16,1% drie vreemde talen en 4,6% zelfs vier of meer 
vreemde talen. Engels is de best gekende vreemde taal in België. 
 
OfficeTeam, een afdeling van Robert Half gespecialiseerd in de tewerkstelling van tijdelijke 
administratieve profielen, heeft een onafhankelijke enquête gevoerd naar de taalvaardigheid van de 
administratieve werknemers en hun managers. 
 
Rapport eerder middelmatig 
De administratieve werknemers en hun managers doen het op zich niet slecht, maar echt reden tot 
feesten is er niet. Volgens de Belgische HR-verantwoordelijken scoren de administratieve werknemers 
niet meer dan 6/10 op talenkennis. De managers doen het met 7/10 iets beter.  
 
Zoektocht naar meertalige werknemers is uitdagend 
Hoewel de Belgen over het algemeen goed zijn in talen, ervaren werkgevers uitdagingen om 
meertalige werknemers te vinden. De overgrote meerderheid (85%) van de Belgische HR-
verantwoordelijken beschouwt dit als een grote uitdaging. In Brussel is de situatie nog zorgwekkender, 
want volgens 90% van de HR-verantwoordelijken is de zoektocht naar meertalige administratieve 
kandidaten moeilijk. 
 
De volgende vraag werd gesteld aan 200 Belgische HR-verantwoordelijken: "Hoe moeilijk is het volgens 
u om meertalige administratieve werknemers te vinden?" 

 
 
Bron: onafhankelijke enquête gevoerd in opdracht van OfficeTeam tussen december 2013 en januari 2014 bij 200 HR-verantwoordelijken in 
België  

21%

15%

10%

79%

85%

90%

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Moeilijk

Makkelijk

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/press/EDT/
http://www.roberthalf.be/officeteam?&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage&lng=nl_BE


 

 
Hoe meer talen, hoe beter 
Meertaligheid wordt in België beschouwd als een belangrijke troef. Wie zich goed kan uitdrukken in 
het Engels als derde vreemde taal, heeft zeker een voetje voor. Volgens 58% van de HR-
verantwoordelijken spreekt een goede administratieve medewerker niet alleen vloeiend Frans en 
Nederlands, maar ook Engels. Slechts 9% van de HR-verantwoordelijken dringt aan op een vierde taal. 
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director van Robert Half, licht deze cijfers toe: "De talenkennis van 
de Belgen wordt al jarenlang geroemd in het buitenland. We stellen elke dag vast hoe belangrijk 
talenkennis op de Belgische arbeidsmarkt wel is. Vooral de administratieve werknemers moeten 
communicatief zeer sterk zijn. Werkgevers zijn op zoek naar mensen die meerdere talen spreken en 
kennis van het Engels wordt daarbij steeds crucialer. Hoe meer talen een kandidaat spreekt, hoe groter 
diens waarde is op de arbeidsmarkt." 
 

## 
 
Lees ook andere artikels over dit onderwerp op onze blog: 
 

 
 

 

Frédérique Bruggeman: "Studeren in het Engels boost je 
carrière" 
In dit artikel legt Frédérique Bruggeman, Managing Director van Robert 
Half BeLux, uit waarom studeren in het Engels later een meerwaarde is 
op de arbeidsmarkt. 

 

 
Competenties op je cv: waarom 'soft skills' niet voor softies zijn 
Naast de 'hard skills' – zoals vakkennis, analytisch vermogen of 
beheersing van vreemde talen – zijn 'soft skills' almaar vaker 
doorslaggevend bij sollicitaties. Lees er meer over! 

 

 
De jeugd van vandaag: hoe 'generatie Z' aanwerven? 
De digitale generatie, geboren in of na het jaar 2000, gaat binnenkort 
solliciteren. Laten we het dus even hebben over wat deze groep 
verwacht van haar kansen op de arbeidsmarkt en hoe u zich kunt 
voorbereiden op de werknemers van generatie Z. 

 
 

## 

Nota aan de redactie 
 
Over het onderzoek 
Het onderzoek is een initiatief van OfficeTeam en werd uitgevoerd tussen december 2013 en januari 
2014 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 HR-
managers over heel België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace 
survey die senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven. 
 
Over OfficeTeam 
OfficeTeam is een gespecialiseerde divisie van de Amerikaanse groep Robert Half. De groep is 
wereldwijd marktleider op het vlak van gespecialiseerde rekrutering en is genoteerd op de Beurs van 
New York. Sinds zijn oprichting is OfficeTeam gespecialiseerd in het plaatsen van gekwalificeerde 
tijdelijke administratieve profielen. Met meer dan 300 vestigingen in Noord-Amerika, Europa en 

http://news.roberthalf.be/frederique-bruggeman/?utm_source=PR&utm_medium=blog&utm_campaign=frederique
http://news.roberthalf.be/nieuws-experts-studeren-in-het-engels/
http://news.roberthalf.be/competenties-op-je-cv/
http://news.roberthalf.be/aanwerving-de-jeugd-van-vandaag-hoe-generatie-z-aanwerven/
http://news.roberthalf.be/?utm_source=PR&amp;utm_medium=blog&amp;utm_campaign=homepage
http://news.roberthalf.be/nieuws-experts-studeren-in-het-engels/
http://news.roberthalf.be/competenties-op-je-cv/
http://news.roberthalf.be/aanwerving-de-jeugd-van-vandaag-hoe-generatie-z-aanwerven/


 

Australië beschikt OfficeTeam over een uitgebreid internationaal netwerk. In België is OfficeTeam 
gevestigd in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Groot-Bijgaarden, Hasselt, Luik, Roeselare, Waver 
en Zaventem.  
 
Volg Robert Half via:  

 
 

 
 
Voor bijkomende inlichtingen:     Hill+Knowlton Strategies 
Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half Benelux  Maïté Oreglia/Joseph Lemaire 
E-mail: Lynn.Reviers@roberthalf.net   E-mail: maite.oreglia@hkstrategies.com 
Tel.: 02/481.58.88     joseph.lemaire@hkstrategies.com  

Tel.: 02/737.95.00 
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