
“Zakelijke taalvaardigheid draagt bij tot een 
groter succes van bedrijven, overheidsinstel-
lingen en andere organisaties”, zegt Jenny 
van den Heuvel, regiomanager Rotterdam / 
Den Haag van Taleninstituut Nederland. Het 
bedrijf verzorgt trainingen op maat voor elke 
sector, functie en op ieder niveau. Maatwerk 
vergroot de effectiviteit. 

Internationale relaties waarderen het 
enorm als zij in hun eigen taal worden 
aangesproken. Dit zet een organisatie 

op voorsprong bij het zakendoen. Zo 
kan een salesmanager beter ingaan op 
de klantbehoeften en medewerkers 
klantenservice communiceren correct via 
email en telefoon. Wie vloeiend een andere 
taal spreekt, maakt een professionele en 
competente indruk.

Dit is des te meer het geval omdat  
Taleninstituut Nederland niet alleen 
praktische taalvaardigheid bijbrengt, maar 
daaraan ook kennis van de lokale zakencul-
tuur toevoegt. “Subtiele aspecten maken 
daarbij een wereld van verschil”, weet Van 
den Heuvel. “Begin bij Fransen niet meteen 
over zaken, ga eerst lunchen om kennis te 
maken. En houd er rekening mee dat Duit-
sers formeler zijn. 
 

 
Taleninstituut Nederland verzorgt trai-
ningen voor beginners en gevorderden in  
Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans, 
gegeven door native speakers in de vier grote 
steden. Daarnaast zijn in company trainin-
gen mogelijk, evenals cursussen op afstand. 
Zo kan een expat al in eigen land beginnen 
Nederlands te leren. 

“Bij de intake letten we scherp op sector, 
niveau en functie”, vertelt Van den Heuvel. 
“Dat stelt ons in staat om een passend pro-
gramma samen te stellen voor elk taalniveau 
in iedere functie en branche, van petro-
chemie tot logistiek, overheid en zakelijke 
dienstverlening. We stemmen de inhoud 
af op de leerdoelen en werksituatie van de 
cursist of groep medewerkers. We houden 
rekening met alles wat bijdraagt aan het ver-
groten van de praktische taalvaardigheid.”        
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“Bij de intake letten we scherp 
op sector, niveau en functie.“

Zakelijke taaltrainingen op maat 
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht of op afstand
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Betere talenkennis voor meer succes Nauwkeurig afgestemd


