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Start uitvoering Taalakkoord Zeeland
Met de toekenning van de subsidie voor 'Tel mee met Taal' zijn Resy
van Loon en Ine Dellebeke per 1 oktober 2019 van start gegaan met
de uitvoering van het Taalakkoord Zeeland. Wat houdt dit in? Het is
een samenwerkingsverband van 17 organisaties met de gezamenlijke
ambitie: het vergroten van arbeidsparticipatie in Zeeland.
Met het taalakkoord richten we ons op werkgevers. Zijn werkgevers
bereid te investeren in de (digi)vaardigheden van hun werknemers
met Nederlands als moedertaal? In een tijd waar veel nieuwe
medewerkers in dienst worden genomen en er nog altijd krapte is op
de arbeidsmarkt, is het des te belangrijker dat medewerkers
voldoende vaardigheden hebben om mee te kunnen groeien met de
organisatie.

Ine Dellebeke en Resy van Loon

Ontwikkelgroep als denktank
Bij de ondertekening van het taalakkoord op 31 januari 2019 is
een ontwikkelgroep opgericht bestaande uit een afvaardiging
van leden van het taalakkoord. De ontwikkelgroep is een
belangrijk onderdeel van de uitvoering van het plan van
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aanpak. De ontwikkelgroep richt zich op drie
aandachtsgebieden:
Werkgeversaanpak. Hoe bereiken we de Zeeuwse
werkgevers.
Tools en website: inzichtelijk maken en ontwikkelen van tools
ter ondersteuning van werkgevers en transparantie bieden
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door middel van een website.
Borging: vasthouden van initiatieven door deze te borgen in
bestaande samenwerkingsverbanden.

Informatie aan werkgevers
Resy en Ine organiseren workshops voor adviseurs werkgeversdiensten
van de Zeeuwse gemeenten en UWV. Zij ontmoeten dagelijks
werkgevers in heel Zeeland en kunnen dan in gesprek gaan over
(digi)taal. Daarnaast sluiten zij aan bij netwerkorganisaties en
vertellen werkgevers over wat er allemaal mogelijk is om medewerkers
taalvaardiger te maken en vooral wat het hen oplevert! Wilt u meer te
weten komen over de mogelijkheden of kent u werkgeversorganisaties
waarmee Resy en Ine in contact kunnen komen? Laat het hen weten!

Website
Inmiddels is er een website ontwikkeld voor werkgevers met informatie
over o.a. het taalakkoord, tools en contactgegevens: Taalakkoord
Zeeland. De website zal voortdurend worden aangevuld met relevante
informatie.

Directe feedback op uw inen externe communicatie
Wilt u inzicht in hoe uw in- en externe
communicatie gelezen wordt?
Taalambassadeurs uit de regio kunnen
u hierbij ondersteunen. U kunt denken
aan mededelingenborden, intranet,
veiligheidsinstructies, nieuwsbrieven
en andere communicatie-uitingen

Aansluiten bij Taalakkoord Zeeland?

aan uw medewerkers. Is de informatie

Als u belangstelling heeft om mee te denken of wilt aansluiten bij het

in duidelijke taal geschreven? Komt

taalakkoord, dan kan dat. In dat geval maken wij graag een afspraak

de boodschap over? Dit kan

met u.

bijvoorbeeld de veiligheid in uw
bedrijf ten goede komen. Daarnaast
kan de taalambassadeur ook uw
externe communicatie nalopen.
Begrijpt uw klant wat u vertelt of
vraagt?
U krijgt te horen wat goed gaat en u
krijgt aanbevelingen over mogelijke
verbeterpunten. Zo kunnen uw goede
voorbeelden weer dienen ter
inspiratie voor andere organisaties.

Contactgegevens
Ine Dellebeke
ine.dellebeke@lerenenwerken.nl
06-46953747

Resy van Loon
rvanloon@dezb.nl
06-52338818

Website
https://zeeland.lerenenwerken.nl/
taalakkoord-zeeland-0

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij Taalakkoord Zeeland of op andere wijze uw interesse heeft getoond in het investeren in (digi)taal
op de werkvloer. Voor aan- of afmelden kunt u een mail sturen naar: ine.dellebeke@lerenenwerken.nl.

