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Taalakkoord: ‘Begrip
voor elkaar is belangrijk’
‘Als de taalvaardigheid van medewerkers onvoldoende is, dan is er een reële kans dat ze
elkaar letterlijk en figuurlijk niet verstaan. Dat kan onrust veroorzaken en de veiligheid
tijdens het werken in gevaar brengen.’ Dat zegt Monique van Ingen namens Presikhaaf
Bedrijven, een van de SW-bedrijven die meedoen aan het Taalakkoord.
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De ondertekenaars van het Taalakkoord op 8 december 2015.
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Als partner in het Taalakkoord zet SBCM de WERK-portal in. De WERK-portal
(www.oefenen.nl/werk) biedt online oefenprogramma’s om beter te leren lezen
en schrijven, met specifieke taalprogramma’s voor mensen met een afstand tot de
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Taalakkoord

arbeidsmarkt. De WERK-portal is een gezamenlijk product van SBCM en Stichting

Anderhalf miljoen Nederlanders
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Expertisecentrum ETV.nl. Weener XL, een van de koplopers in het Taalakkoord,
gebruikt de programma’s van de WERK-portal om de afspraken uit het Taalak-

het Taalakkoord in het leven
geroepen. De aangesloten werk-

Docententraining
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Voor licentiehouders van de WERK-portal organiseert SBCM de docententraining
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www.taalakkoord.nl
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