
Voorwaartz verhuist

Voor even 
spreken we 
alleen maar 
spierballentaal.  

Voorwaartz ondersteunt werkgevers en 
werknemers door het aanbieden van taalonderwijs 
op maat van hun specifieke eisen en wensen. We 
maken hiermee een duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers mogelijk. Taal is onze kernactiviteit. 
Maar vrijdag 18 december a.s. spreken we alleen 
spierballentaal. Die dag stropen we de mouwen op 
en sjouwen we dozen vol lesboeken, computers en 
stoelen. Verhuiswagen in, verhuiswagen uit.    

Kloosterplein 6 is ons nieuwe adres 

in Breda. Een magnifiek historisch 

pand dat in de 16e eeuw een 

klooster en later een weeshuis 

huisvestte. Onze nieuwe, ruime 

locatie sluit voortreffelijk aan bij het 

ambitieniveau van Voorwaartz: 

het organisch voortzetten van de 

groei die we sinds jaar en dag 

doormaken. Hoe? Door bevlogen 

taallessen op maat te blijven 

verzorgen. En gewoon onszelf te 

blijven.

Op het Kloosterplein hebben 

we voortaan de beschikking 

over 4 lesruimtes. Hier kunnen 

we coronaproof 6, 8, 8 en 12 

cursisten ontvangen. Later weer 

meer. Daarnaast blijven we op 

locatie van onze opdrachtgevers 

zogenaamde ‘incompany 

trajecten’ aanbieden. 

Voorwaartz is ruim 15 jaar actief in tal  
van sectoren. Onze hartstocht voor 
onderwijs in taal is onveranderd,  
evenals ons aanbod... 
• Nederlands als eerste taal (NT1)
• Nederlands als tweede taal (NT2)
• Engels, Frans, Duits, Italiaans & Spaans
• Toetsen in het kader van de Taaleis

Omdat de nieuwe huisvesting een 

nieuwe groeifase van ons bedrijf 

inluidt, hebben we ook onze huisstijl 

vernieuwd. 

Kortom, uit ieder woord en elke 

daad van Voorwaartz spreekt 

vertrouwen in de toekomst en 

vertrouwen in onze relaties. We 

kijken reikhalzend uit naar het 

moment dat we u onze nieuwe 

huisvesting kunnen tonen. 

Vanwege corona moeten we 

dat kleinschalig inplannen. Bent 

u geïnteresseerd in een bezoek? 

Maak uw interesse dan kenbaar 

via info@voorwaartz.nl.

We hopen u binnenkort - op 

afspraak - te mogen verwelkomen 

in ons nieuwe pand. 

Voor nu wensen we u alvast 

een goede jaarwisseling en een 

gelukkig nieuwjaar. 

Met vriendelijke groet,


