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Het Begint met Taal is aangesloten bij het Taalakkoord Werkgevers.

Het Begint met Taal

op maat: de taalcoach ondersteunt uw anderstalige werknemer vraaggericht
bedrijfsspecifiek: de taalcoach ondersteunt op taal en werkcultuur in concrete praktijksituaties in uw bedrijf
flexibel: frequentie en looptijd van de taalcoaching is flexibel: wel/niet/deels onder werktijd, intensief in
startmaand en daarna naar behoefte, vaste tijd/duur per week of incidenteel, etc.
effectief: ideaal als bewezen effectieve aanvulling/vervolg op taalles voor uw anderstalige werknemer

laagdrempelig; de taalcoach heeft behalve collegialiteit geen bijzondere vaardigheden nodig    
modulair: de taalcoach kiest in de tool naar behoefte de tips en ondersteuning
flexibel: de taalcoach heeft op elk gewenst moment gedurende 12 maanden toegang tot de e-learning 
effectief: de e-learning is gebaseerd op ruim 30 jaar landelijke ervaring met vrijwillige taalondersteuning aan
anderstaligen 

commitment werkgever / leidinggevende
taalbehoefte / motivatie bij de werknemer
enthousiasme taalcoach

in-company starttraining taalcoaches: 2 dagdelen: € 1950 (tot 10 personen).
in-company (kader)training culturele bewustwording: 1 dagdeel € 990 (tot 10 personen).
oefenmateriaal “SpreekTaal”, per module: € 15.

anderstalige werknemer: 'veilige' oefensituaties, praktische gerichte ondersteuning, groeiend zelfvertrouwen
en durf om actiever de taal te gebruiken, meer begrip hoe mee te draaien op uw werkvloer
taalcoach: gerichte ondersteuning bij begeleiding, meer bewustwording van eigen (werk)cultuur, meer begrip
voor anderstalige collega, coachingservaring (ontwikkeling soft skills)
werkgever: werknemer sneller ingewerkt en productief, minder fouten en ziekteverzuim bij anderstalige
werknemer, meer onderling begrip en binding in team.

Wat is Taalcoaching op de Werkvloer
De taalcoach is een (in)directe collega van uw anderstalige werknemer die hem of haar ondersteunt bij zowel de
benodigde gesproken (vak)taal als de specifieke werkcultuur binnen het team, de afdeling en uw organisatie. 
 
Voordelen van Taalcoaching op de Werkvloer

Waarom de E-learning Taalcoaching op de Werkvloer
In de laagdrempelige e-learning vindt de taalcoach de bagage om de anderstalige collega praktisch en vraaggericht
te begeleiden: informatie, tips en oefensuggesties voor effectieve maatwerkbegeleiding. De e-learning biedt
daarmee 'training-on-the-job' voor de taalcoach die op elk moment toegankelijk is. Bekijk hier de inhoud van de e-
learning.
 
Voordelen van de E-learning Taalcoaching op de Werkvloer

 
Randvoorwaarden / Kritische Succes Factoren

 
Investering
Een persoonlijk e-learning account kost € 300 per taalcoach voor 12 maanden onbeperkte toegang. 
Gebruik van de e-learning kan uitgebreid worden met:

(Kwalitatieve) opbrengsten van (de E-learning voor) Taalcoaching op de werkvloer

Meer weten over taalcoaching op de werkvloer - of meteen een afspraak maken?
Neem contact op met Elise Zomer via elise@hetbegintmettaal.nl of 06 - 224 282 67.

https://www.hetbegintmettaal.nl/academie/taalcoaching-op-de-werkvloer/

