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Vijf jaar na het Taalakkoord

Aandacht voor taal
blijft nodig
In 2015 ondertekenden SBCM en negen sociale werkbedrijven het Taalakkoord
Werkgevers. Hoe staat het vijf jaar later met de ambitie om de taalvaardigheid van
werknemers te verbeteren?
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E-learning bij leerwerkbedrijf WVS in Roosendaal
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