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V O O R W A A R T Z  



Werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen
kunnen via hun werkgever in de schoonmaakbranche een
taaltraject aangeboden krijgen. Het gaat om werknemers die de
Nederlandse taal wat betreft spreken en luisteren nog niet op
niveau B1 beheersen. Het traject is vooral gericht op spreken en
luisteren. 
 

Taal- en schrijftrajecten

VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

Werknemers van schoonmaakbedrijven kunnen onder werktijd een
taaltraject of schrijftraject volgen. De Stichting RAS voorziet in de
bekostiging. Met deze trajecten kunnen werknemers van
schoonmaakbedrijven hun vaardigheden in de Nederlandse taal
verbeteren. Voorwaartz voert dergelijke taaltrajecten al zo’n 10 jaar
in het hele land uit en ondersteunt bedrijven deze middelen te
genereren en te verantwoorden.



VOORWAARTZ TAALTRAINING - COACHING

Bij een schrijftraject gaat het om de schrijfvaardigheid. Dit is vooral
bedoeld voor direct leidinggevenden, want zij hebben in hun werk
veel te maken met het schrijven van e-mails en korte berichten aan
werknemers en opdrachtgevers. Het verbeteren van de vaardigheden
Nederlandse taal zorgt voor een betere communicatie op de
werkvloer, maar het geeft de werknemer ook zelfvertrouwen en
versterkt de positie op de arbeidsmarkt.
Op de website van de RAS vindt u de voorwaarden.

Voorwaartz voert dergelijke trajecten al jaren in het hele land uit.
We helpen u graag taal– of schrijftrajecten te organiseren en
middelen te genereren en te verantwoorden.

Meer informatie?
Marina Wisse, m.wisse@voorwaartz.nl
06 50 40 21 88 

Voorwaartz

Taal helpt u voorwaarts,
en Voorwaartz helpt u

met taal!
VOORWAARTZ  

mailto:m.wisse@voorwaartz.nl


Neem gerust contact op met Marina Wisse. Zij kan u helder uitleggen hoe
we te werk gaan, en u adviseren over te te nemen vervolgstappen.
m.wisse@voorwaartz.nl   |   076 - 521 98 84

Zullen we met u meedenken?


