
TALEN	  VOOR	  TALENT	  –	  	  bedrijfsprofiel	  
U	  heeft	  het	  talent,	  wij	  geven	  u	  de	  taal!	  
	  
1	  -‐	  Wat	  bieden	  wij?	  
	  
Talen	  voor	  Talent	  organiseert	  en	  geeft	  taal-‐	  en	  cultuurtrainingen	  voor	  mensen	  –	  meestal	  professionals	  
(ondernemers,	  beroepsbeoefenaren	  en	  werknemers)	  –	  die	  in	  een	  nieuwe	  taal	  (en	  meestal	  in	  een	  
nieuw	  land)	  hun	  talenten	  en	  kwaliteiten	  optimaal	  willen	  inzetten.	  	  
	  
Wat	  ons	  benadering	  kenmerkt	  is	  dat	  wij	  er	  uit	  gaan	  van	  de	  deelnemer	  zelf	  –	  zijn	  kwaliteiten,	  wensen,	  
behoeften	  -‐	  en	  dat	  we	  daar	  een	  training	  omheen	  bouwen,	  in	  plaats	  van	  de	  deelnemer	  in	  een	  vaste	  
patroon	  te	  (willen)	  plooien.	  Al	  onze	  activiteiten	  zijn	  levendig	  en	  ervaringgericht,	  spreken	  tot	  de	  
verbeelding	  en	  geven	  de	  gelegenheid	  aan	  de	  deelnemer	  om	  zijn	  of	  haar	  kwaliteiten	  in	  te	  zetten	  in	  de	  
doeltaal	  –	  met	  kennis	  en	  begrip	  van	  de	  culturele	  achtergrond	  die	  erbij	  hoort.	  Leven	  en	  leren	  worden	  
één,	  heel	  ver	  verwijderd	  van	  de	  schoolse	  routine.	  	  
	  
2	  -‐	  Wie	  zijn	  we?	  
	  
Talen	  voor	  Talent	  werd	  in	  2001	  opgezet	  door	  Sylvain	  Lelarge,	  die	  -‐	  met	  20	  jaar	  ervaring	  bij	  
Taleninstituut	  de	  Narwal	  in	  Wassenaar	  -‐	  een	  eigen	  benadering	  tot	  (taal)onderwijs	  ontwikkeld	  heeft.	  In	  
2003	  -‐	  en	  weer	  in	  2004	  –	  werd	  die	  benadering	  onderscheiden	  met	  het	  Europese	  Talenlabel	  voor	  
Innovatief	  Taalonderwijs.	  	  
Sylvain	  Lelarge	  heeft	  daarna	  zijn	  visie	  en	  praktijk	  verder	  ontwikkeld	  –	  in	  samenwerking	  met	  een	  klein	  
aantal	  internationale	  trainers	  met	  brede	  ervaring.	  Hij	  maakte	  een	  duidelijke	  keus	  om	  kleinschalig	  en	  
flexibel	  te	  blijven	  en	  werkt	  sinds	  haar	  oprichting	  met	  diezelfde	  trainers.	  Talen	  voor	  Talent	  heeft	  geen	  
trainers	  in	  vaste	  dienst	  en	  geen	  vaste	  Trainingsruimte,	  maar	  geeft	  er	  de	  voorkeur	  aan	  om	  de	  meest	  
adequate	  locaties	  te	  huren	  en	  de	  beste	  trainer	  bij	  de	  wensen	  van	  de	  klanten	  in	  te	  zetten.	  	  
Het	  instituut	  is	  intussen	  goed	  bekend	  geworden	  en	  klanten	  weten	  haar	  te	  vinden.	  	  
	  
De	  cursusbegeleiders	  zijn:	  
	  

• voor	  het	  Frans:	  Sylvain	  Lelarge	  (1957	  –	  Fransman,	  gevestigd	  in	  Nederland)	  	  
• voor	  het	  Engels:	  Lonny	  Gold	  (1947	  –	  Canadese,	  gevestigd	  in	  Zweden)	  
• voor	  het	  Nederlands:	  Sylvia	  Clements	  (1967	  –	  Nederlandse,	  gevestigd	  in	  Nederland)	  
• voor	  het	  Duits:	  Annita	  Fischer	  (1970	  –	  Duitse,	  gevestigd	  in	  Duitsland)	  
	  
3	  -‐	  Enkele	  voorbeelden	  van	  projecten:	  
	  	  

A	  -‐	  Projecten	  op	  maat	  voor	  organisaties	  of	  bedrijven	  (in	  diverse	  talen)	  
• Duits-‐Nederlandse	  Journalistenstipendium	  (www.duitslandweb.nl/Journalistenstipendium):	  	  elk	  

jaar	  sinds	  2001,	  verzorgt	  Talen	  voor	  Talent	  de	  intensieve	  taalcursus	  voor	  8	  Nederlandse	  en	  8	  Duitse	  
journalisten	  in	  het	  kader	  van	  een	  uitwisseling.	  	  

• ICC	  (International	  Criminal	  Court	  –	  www.icc-‐cpi.int):	  Talen	  voor	  Talent	  heeft	  in	  2005	  en	  2006	  een	  
tiental	  weekcursussen	  voor	  groepen	  werknemers	  van	  de	  ICC	  in	  het	  kader	  van	  de	  enquêtes	  in	  
Franssprekende	  Afrika.	  	  

• CESI	  (Opleidingen	  voor	  Ingenieurs	  –	  Frankrijk	  –	  www.cesi.fr):	  Talen	  voor	  Talent	  organiseert	  voor	  de	  
CESI	  meerdere	  keren	  per	  jaar	  trainingen	  ‘Interculturalité	  et	  anglais’	  

• VARIANT	  Industriële	  Stofzuigers:	  Talen	  voorTalent	  heeft	  in	  2007	  en	  2009	  een	  traject	  op	  maat	  
ontwikkeld	  en	  gegeven	  voor	  (toekomstige)	  directeur	  en	  medewerkers	  van	  de	  Franse	  vestiging.	  

• IMMOBOULEVARD	  (www.immoboulevard.com):	  voor	  deze	  grote	  organisatie	  van	  Nederlandse	  
makelaars	  in	  Frankrijk	  heeft	  Talen	  voor	  Talent	  in	  2008	  een	  training	  op	  maat	  ontwikkeld	  en	  gegeven	  
met	  als	  doel	  de	  verbetering	  van	  het	  contact	  met	  huizenverkopers.	  

	  



B	  -‐	  Open	  trainingen	  m.b.t	  Frankrijk	  (deelnemers	  zijn	  voor	  de	  helft	  ondernemers	  en	  
beroepsbeoefenaren	  (Nederlandse	  kaders	  van	  internationale	  bedrijven,	  makelaars,	  ondernemers	  in	  de	  
(bloem)export	  of	  in	  de	  toerisme,	  vrije	  beroepen	  in	  de	  bouw,	  enz…)	  met	  een	  project	  in	  Frankrijk,	  en	  
voor	  de	  andere	  helft	  francofielen	  al	  of	  niet	  met	  pensioen)	  
• ‘Plein	  Sud!’:	  5-‐daagse	  training	  in	  Nederland	  voor	  (bijna)beginners	  
• ‘Vivez	  la	  France!’:	  7-‐daagse	  training	  in	  Frankrijk	  voor	  gevorderden	  
• ‘Le	  Français	  profond’:	  7-‐daagse	  training	  in	  Frankrijk	  voor	  vergevorderden	  
	  

Meer	  informatie:	  www.talenvoortalent.nl/dataenprijzen.html.	  	  	  
	  
4	  –	  Waar	  worden	  de	  trainingen	  gegeven?	  
	  

Er	  worden	  altijd	  locaties	  gekozen	  die	  sfeer	  en	  comfort	  uitstralen,	  en	  de	  indruk	  wekken	  dat	  men	  
tegelijkertijd	  ‘thuis’	  is,	  en	  in	  het	  midden	  van	  ‘het	  echte	  leven’.	  	  
Het	  gebeurd	  ook	  regelmatig	  dat	  de	  deelnemers	  zelf	  de	  locatie	  kiezen	  c.q.	  voorstellen.	  
	  
A	  -‐	  Cursussen	  in	  Nederland	  (o.a.):	  

• ‘Club	  des	  Entrepreneurs’	  in	  Delft	  
• ‘Auberge	  de	  Kieviet’	  in	  Wassenaar	  
• ‘Kasteel	  de	  Berckt’	  in	  Baarlo	  

	  
B	  -‐	  Cursussen	  in	  Frankrijk	  (o.a):	  

• ‘La	  Léotardie’	  in	  Bergerac	  
• Carla-‐Bayle	  in	  de	  Pyrénées	  

	  
5	  –	  Hoe	  komen	  de	  leertrajecten	  tot	  stand?	  
	  

Op	  basis	  van	  de	  beschrijving	  van	  het	  project	  van	  de	  opdrachtgever	  en	  van	  de	  intake	  van	  de	  deelnemers	  
stelt	  Talen	  voor	  Talent	  een	  trajectvoorstel	  samen	  en	  wordt	  er	  een	  overeenstemming	  bereikt.	  Talen	  
voor	  Talent	  doet	  er	  alles	  voor	  om	  de	  verwachtingen	  van	  de	  opdrachtgever	  te	  overtreffen	  en	  met	  het	  
traject	  een	  essentiële	  bijdrage	  aan	  het	  project	  te	  brengen.	  
Eventuele	  klachten	  worden	  tijdens	  of	  onmiddellijk	  na	  de	  training	  besproken	  en	  keurig	  afgehandeld.	  Zie	  
de	  klachtenafhandelingprocedure	  in	  de	  Algemene	  Voorwaarden.	  	  
	  
6	  -‐	  Indicatie	  van	  tarieven	  voor	  onderdelen	  van	  trajecten:	  
	  

• Trainer	  (per	  dag	  en	  ongeacht	  het	  aantal	  deelnemer):	  €	  600	  
• Deelname	  per	  persoon	  voor	  een	  7-‐daagse	  training	  op	  locatie	  (all-‐in,	  interne,	  groepen	  van	  6	  tot	  10	  

personen):	  €	  1250	  	  
• Deelname	  per	  persoon	  voor	  een	  5-‐daagse	  training	  in	  Wassenaar	  of	  Delft	  (all-‐in,	  ochtend	  en	  

middag,	  groepen	  van	  6	  tot	  10	  personen):	  €	  950	  
• Persoonlijke	  begeleiding	  (per	  uur	  ,	  op	  locatie	  of	  op	  afstand,	  exclusief	  vervoerkosten):	  tussen	  €	  60	  

en	  €	  100.	  
	  
Alle	  prijzen	  zijn	  inclusief	  voorbereidingen,	  materiaal,	  nazorg	  en	  –	  voor	  zover	  afgesproken	  –
accommodatiekosten.	  De	  totale	  projectsom	  dient	  betaald	  te	  worden	  vóór	  aanvang	  van	  het	  
traject(onderdeel).	  Talen	  voor	  Talent	  is	  vrijgesteld	  van	  BTW.	  
	  
7	  –	  Administratieve	  en	  contactgegevens:	  
	  

Taal	  voor	  Talent	  is	  gevestigd	  in	  Den	  Haag	  (administratie:	  Spaarwaterstraat	  74	  –	  2593	  RP	  Den	  Haag)	  	  
Kamer	  van	  Koophandel	  (nr	  27140723)	  -‐	  Algemene	  voorwaarden	  gedeponeerd	  bij	  de	  Rechtbank	  van	  
Den	  Haag	  (zie	  ook	  www.talenvoortalent.nl/AlgemeneVoorwaarden.pdf).	  	  
	  
Directeur:	  Sylvain	  Lelarge	  –	  06	  127	  06	  313	  -‐	  	  contact@talenvoortalent.nl	  -‐	  www.talenvoortalent.nl	  	  


