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VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

Tel mee met Taal is een subsidieregeling van de Nederlandse
overheid. Voorwaartz faciliteert bedrijven sinds 2015 deze
regeling (inclusief de voorloper) te benutten. We hebben voor
tientallen bedrijven met succes deze subsidie aangevraagd en
trajecten uitgevoerd volgens de regeling.

Ook volgend jaar kunnen we voor u weer subsidie aanvragen voor
laaggeletterde werknemers. Middelen kunnen benut worden voor
verbeteren van basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale
vaardigheden. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 28
februari 2022. De precieze voorwaarden worden eind dit jaar bekend.
Tot nu toe gold een maximale subsidie van 67%. We benutten de
periode tot eind dit jaar graag samen met u om de aanvraag voor te
bereiden.

Taal helpt u voorwaarts,
Voorwaartz helpt u met taal!

Voor werknemers van bedrijven die de Nederlandse taal op één
of meer deelvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren)

nog niet beheersen op het referentieniveau 2F kunnen we in
opdracht van u subsidie genereren van maximaal 67%.

 



VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

Om de aanvraag te kunnen doen zijn intakegegevens verplicht.
Voorwaartz neemt de intake groepsgewijs bij u op locatie af en we
checken of deelnemers binnen de kaders van de subsidieregeling
vallen. De intake valt buiten de kaders van de subsidie. We
rapporteren u over het taalniveau van uw medewerkers, signaleren
eventueel analfabetisme en stellen per medewerker de
taalleerbaarheid vast. Zo heeft u zicht op het huidige niveau én op
het perspectief van uw medewerkers.

Intake

Om de subsidieaanvraag voor u te kunnen doen zullen we u vragen
een machtiging in te vullen en een recent bankafschrift aan te
leveren. Op dat nummer wordt de subsidie, bij toekenning, gestort.
Voorwaartz voert de trajecten zo uit dat er voldaan wordt aan de
subsidieverplichtingen, onderhoudt contacten met de subsidiënt en
regelt de verantwoording. Als de aanvraag niet wordt toegekend
zijn er, behalve de intake, geen kosten gemaakt. Dan geldt: no cure
no pay. Als de aanvraag wél wordt toegekend voeren wij het traject
uit: samen uit, samen thuis. Wanneer u, als het traject wordt
toegekend afziet van uitvoering door ons brengen we 10% van de
totale uitvoeringssom in rekening.

Aanvraag door Voorwaartz: no cure no
pay, samen uit, samen thuis.



VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

Intakegegevens en gegevens voor subsidieaanvraag (machtiging,
bankafschrift) zijn verplicht; 
 - Voorwaartz regelt aanlevering aan subsidiënt. 
 - Voorwaartz richt de trajecten en de administratie zo in dat er voldaan
wordt aan de subsidieverplichtingen, onderhoudt contacten met de
subsidiënt en regelt de verantwoording.

Verplichtingen, administratie en
verantwoording

Neem contact op met Marina Wisse: m.wisse@voorwaartz.nl
Direct telefoonnummer: 06 50 40 21 88

Aan de slag of meer informatie?
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