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Bij Stoffels Bleijenberg
hoort een taalcursus van
Voorwaartz er gewoon bij
Stoffels Bleijenberg, hét schoonmaakbedrijf voor Zeeland en Brabant, is een
familiebedrijf met Zeeuwse wortels. Het bedrijf investeert royaal in het
opleiden van medewerkers. Een taalcursus Nederlands voor de
schoonmakers hoort standaard bij het scholingsprogramma. Voorwaartz
taaltraining – coaching BV verzorgt de taaltrajecten.

Structureel
Voorwaartz verzorgt in opdracht van Stoffels Bleijenberg vanaf 2017 structureel
taalcursussen. Sascha Lips, recruiter Stoffels Bleijenberg: “We merken dat er vaak nog
problemen zijn met communiceren of bijvoorbeeld het begrijpen wat er allemaal in
een contract vermeld staat. Het aanbieden van een taalcursus helpt de medewerkers
hier enorm bij. Ze kunnen hierdoor vaak beter communiceren met collega’s en
worden zelfverzekerder. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van een
medewerker. Daarbij heeft Zeeland een arbeidsmarkt die onder druk staat.
Momenteel hebben we bij Stoffels Bleijenberg ook te maken met een
personeelstekort. Hierdoor kijken we naar verschillende manieren van werven. We
hebben bijvoorbeeld regelmatig speedmeetings met vluchtelingen. Ook bij deze groep
is het belangrijk een taalcursus aan te bieden omdat zij de taal vaak niet kennen.”
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Praktisch, professioneel en
resultaatgericht
Voorwaartz stelt het beginniveau van de deelnemers aan de taaltrajecten vast en
vervolgens wordt de cursus op locatie uitgevoerd. De inhoud is praktijkgericht en
bestaat uit 24 lessen van 2,5 uur. De aanpak is professioneel. Aanwezigheid en
vorderingen worden nauwkeurig gemonitord en de kandidaten sluiten hun traject af
met erkende toetsen. De overgrote meerderheid haalt het doel en kan zich in
alledaagse situaties in het Nederlands redden.
Vanessa Abel is vanuit Stoffels Bleijenberg de drijvende kracht achter de organisatie
van de taaltrajecten: “Voor ons is het heel fijn dat dit zo soepel loopt en dat er goede
resultaten geboekt worden. Zo hoort een taalcursus er gewoon bij.”

"Een taalcursus hoort er bij
ons gewoon bij!"
Vanessa Abel
Stoffels Bleijenberg
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Ana Cobzaru heeft in 2022 haar reeks taallessen in Vlissingen afgerond. Ana was
erg gemotiveerd zich het Nederlands beter eigen te maken en voorvrouw Manuela
Storm merkt dat niet alleen Ana maar ook haar collega’s in de dagelijkse praktijk de
vruchten van de lessen plukken. “De communicatie verloopt beter en het is erg fijn
dat Ana instructies nu goed begrijpt.”

"De communicatie
verloopt beter en het
is erg fijn dat Ana
instructies nu goed
begrijpt.”
Manuela Storm
Stoffels Bleijenberg

Ravi Uruthirasingam volgde in 2021/2022 de taallessen bij Stoffels Bleijenberg
Terneuzen. Hij blijkt prima in staat om per telefoon werkafspraken te maken en
communiceert helder met collega’s, klanten en leidinggevenden. Ook privé kan hij
goed in het Nederlands uit de voeten: “Ik kan goed begrijpen wat anderen bedoelen
en voordat ik zelf wat zeg denk ik even na. Tegen de tandarts en in winkels kan ik
nu zeggen wat ik wil en ik kan op school praten over de rapporten van mijn
kinderen. Ik maak nu ook praatjes in de buurt waar ik woon.”

"Ik maak nu
ook praatjes in
de buurt waar
in woon”
Ravi
Stoffels Bleijenberg
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Meer informatie?
Voor trajecten Nederlands kunnen schoonmaakbedrijven die de CAO hanteren een
beroep doen op middelen die de Stichting RAS beschikbaar stelt.

Taal helpt u voorwaarts,
en Voorwaartz helpt u
met taal!
VOORWAARTZ

Zullen we met u meedenken?
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 | 06 - 50 40 21 88
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