Wij zetten in op Taal
Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het
Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privé situatie als
op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan.
De ondertekenaars van het Taalakkoord – bedrijven en organisaties - zien iedere dag hoe
belangrijk de beheersing van het Nederlands is voor het werk en het meedoen in de
samenleving. Daarom zetten wij ons in voor Taal op de werkvloer. Zodat werknemers met
een taalachterstand productiever, gezonder, veiliger en met meer plezier kunnen werken en
bovendien actiever mee kunnen doen in de samenleving. Taal is de motor, in welke sector je
ook werkt. Taal helpt je vooruit.
Door het invullen van dit document formuleert u uw motivatie om als taalaanbieder partner te
worden van het Taalakkoord en uw acties op het gebied van taal op de werkvloer.
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Omschrijving werkzaamheden
Alsare ontwikkeling en advies houdt zich bezig met de ontwikkeling van talenten en
kwaliteiten van zowel personen als organisaties in de meest brede zin van het woord.
Scholing, training, coaching en advisering zijn hiertoe de voornaamste activiteiten.
Alsare ontwikkeling en advies ontwikkelt zelf nieuwe methodieken en samen met
partners in de markt nieuwe instrumenten, om een goede inschatting te maken van
aanwezig talent bij klanten.

Waarom wilt uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?
Het goed beheersen van de Nederlandse taal is voorwaarde om je binnen een bedrijf te
kunnen ontwikkelen. Alsare biedt haar medewerkers alle mogelijkheden om zich te
ontwikkelen. Zeker op het gebied van het verbeteren van de Nederlandse taal. Dit maakt
deel uit van het personeelsbeleid.

Op welke manier heeft u ervaring met Nederlands op de werkvloer?
Alsare geeft zelf cursussen Nederlands op de werkvloer aan bedrijven en binnen de stages
die wij zelf aanbieden aan onze cursisten. Hierdoor weten wij goed op welke manier dit aan

de eigen medewerkers moet worden aangeboden. Alsare werkt voor het geven van de
cursussen met gekwalificeerde taaldocenten (Nt2 en NT1).

Ambassadeursrol
Wij gaan aan de slag om zichtbaarheid te geven aan het Taalakkoord en andere
bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe groter het aantal bedrijven en
branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van het Taalakkoord te staan en er
naar te handelen, des te sterker de boodschap. Het is overigens uitdrukkelijk niet de
bedoeling om werkgevers en organisaties te benaderen die het Taalakkoord al hebben
ondertekend. Zij zijn al met taal op de werkvloer aan de slag.

