TAALTRAINER VOOR PROFESSIONALS
• Uw carrière een boost geven?
• Met uw bedrijf succesvol zakendoen in
het buitenland?
• Uw communicatie met collega’s
en klanten optimaliseren?

“Dé taaltraining voor zakelijk succes!”

“Ik had niet verwacht in zo'n
korte tijd zoveel te leren!”
DE VOLGENDE OPDRACHTGEVERS GINGEN U VOOR

Onze klanten zijn heel tevreden over onze trainingen
(zie www.klantenvertellen.nl/referenties/dna_languages/)
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DNA LANGUAGES, TAALTRAINER VOOR PROFESSIONALS
Talen leren op een manier die u aanspreekt. Interactief, creatief, efficiënt en effectief. Dat kan
bij DNA Languages. Individueel of in een groep, kleinschalig (maximaal acht personen) en
helemaal afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Maatwerk dus, met speciaal voor uw situatie
samengesteld cursusmateriaal op het gebied van zakelijke communicatie voor professionals. Alleen
de beste, meest ervaren en enthousiaste docenten zijn goed genoeg voor u, vinden wij. Kwaliteit en
flexibiliteit staan bij ons altijd op de eerste plaats.

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR DE VOLGENDE TAALTRAININGEN

• Nederlands
• Engels
• Duits
• Frans
• Spaans
• Italiaans

RESULTAAT NA UW TAALTRAINING
U leert effectief communiceren op de werkvloer en verbetert uw
communicatie met collega's en klanten:
•

beter spreken

•

met meer gemak zakelijk telefoneren

•

gemakkelijker vergaderen

•

beter onderhandelen

•

beter zakelijk schrijven

•

de cultuur van de internationale zakenwereld beter aanvoelen
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HOE PAKKEN WIJ DAT AAN?
Voorafgaand aan de taaltraining houden we een persoonlijke intake. We stellen de doelstellingen
en aandachtspunten vast. Dat doen we samen met u! Op basis van de intake ontwikkelen we
uw taaltraining vervolgens helemaal op maat. Tijdens de training gaat u aan de slag met allerlei
praktijkopdrachten, business games en training on the job. En gedurende de training blijven we
naar u luisteren. Is onze taaltraining volgens uw verwachting? Moeten we iets bijstellen? Met veel
persoonlijk contact en aandacht voor uw persoonlijke behoeften komen we samen tot een resultaat
waarmee u uw communicatie op de werkvloer aanzienlijk verbetert.

KIES EEN TRAININGSVORM DIE BIJ U PAST
“Een geschikte taaltraining voor iedereen”
Tijdens al onze trainingen wordt u helemaal ondergedompeld in de taal van uw keuze. Al onze
trainingen zijn namelijk gebaseerd op het zeer succesvol gebleken ‘full immersion’-concept. Dit
betekent dat we tijdens de training alleen de taal spreken die u leert. Ja, u dus ook!

Ons uitgebreide aanbod van trainingsvormen:
Intensieve individuele taaltraining - Hebt u niet veel tijd? Met deze individuele training zakelijke
communicatie voor professionals verbetert u uw taalvaardigheid aanzienlijk in zeer korte tijd.
Flexibele privétraining - Wilt u een flexibele tijdsindeling? Voor uw taaltraining zakelijke
communicatie voor professionals, maar ook voor een training dagelijks taalgebruik bieden wij
flexibel in te delen privétrainingen.
Workshop - Samenwerken in een workshop? Onze workshops zijn intensieve en thematisch
opgezette trainingen. U neemt deel per dagdeel. U leert effectief communiceren op basis van
situaties bij u op de werkvloer.
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Groepstraining - We verzorgen groepstrainingen op aanvraag van bedrijven. De wekelijkse sessies
zijn thematisch opgezet en zijn gericht op de gemeenschappelijke behoeften van de groep.
Training schriftelijk communiceren - De trainingen schriftelijk communiceren zijn beschikbaar
op elk gewenst niveau (privé of in groepsverband). De training schriftelijk communiceren is gericht
op al uw (zakelijke) correspondentie. Op aanvraag organiseren wij ook workshops waarin u op een
interactieve manier werkt aan de verbetering van uw schriftelijke communicatie.
Incompanytraining - Alle trainingen, met uitzondering van de intensieve trainingen, kunnen wij
incompany geven of op elke andere door u gewenste locatie. Dit scheelt u reistijd.
Skypeles - Hebt u weinig tijd om te reizen, of woont u ver weg of in het buitenland, maar wilt u
toch uw taalvaardigheid verbeteren? Lekker makkelijk bij u aan de keukentafel? Dan zijn onze
skypelessen een uitkomst voor u.

OVER ONS
“Alleen het beste is goed genoeg!”
‘Een taaltraining moet niet alleen interessant en efficiënt zijn, maar moet vooral
ook de motivatie bevorderen en plezier geven!’ Dit is het credo van Anneke
Siemons, taalverwervingsexpert en oprichter van DNA Languages. Na haar
studie Toegepaste Taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Anneke
bijna twintig jaar ervaring opgedaan in de wereld van de taalverwerving. Talloze
professionals, onder wie een flink aantal prominenten, leerden van haar of van
haar taaltrainers de taal van hun keuze. Op effectieve, efficiënte en flexibele wijze
en met op zijn tijd een grapje tussendoor.
Anneke Siemons

DNA Languages is opgericht in 2010. Met haar focus op de hoogste kwaliteit heeft Anneke de allerbeste
taaltrainers aan zich weten te binden.

WAAROM DNA LANGUAGES?
• Wij hebben een waardering van “ruim voldoende” op klanten vertellen.
• U krijgt een persoonlijke intake.
• Het programma stemmen we volledig af op uw behoefte.
• Voordat we van start gaan, leggen we het programma ter goedkeuring aan u voor.
• Aan bod komen alleen onderwerpen die er voor u toe doen.
• Hands-on: indien mogelijk en als u dat wilt, maken we gebruik van uw eigen materiaal.
• U krijgt volop persoonlijke aandacht.
• En… we stoppen pas bij een duidelijk resultaat.
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ONZE TRAINERS
Onze taaltrainers hebben jarenlange ervaring met het ontwikkelen
en uitvoeren van maatwerktrainingen voor de zakelijke markt.
Zij zijn stuk voor stuk ofwel hoogopgeleide native speakers,
of ze hebben uitgebreide werkervaring opgedaan in het land
van de doeltaal. U krijgt les van een trainer die het best bij
uw persoonlijke behoeften en wensen past. Laat u door onze
taaltrainers begeleiden en motiveren in uw taalleertraject.
Persoonlijk en flexibel, op onze locatie in Den Haag, bij u op
kantoor of bij u thuis aan de keukentafel. Alles is bespreekbaar.

ONZE LOCATIE
Wij zijn gehuisvest in Den Haag, in een
schitterende wijk in 19e-eeuwse stijl: de
Archipelbuurt, gelegen tussen het oude
centrum van de stad en het strand.
Onze taaltrainingen verzorgen wij vanuit
een markant en statig pand.

MEER INFORMATIE?
Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste taaltraining. Neem contact op met onze
trainingsadviseur Anneke Siemons en ontvang vrijblijvend een persoonlijk trainingsadvies op maat.

		

Neuhuyskade 32,
2596 XL Den Haag
+31 070-5121246
info@dnalanguages.nl
www.linkedin.com/in/annekesiemons
www.facebook.com/DNALanguagesDenHaag

www.dnalanguages.nl

twitter.com/DNALanguages

