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DE VAARDIGHEDEN DIE UW BEDRIJF NODIG HEEFT

Professionele taalvaardigheid
binnen uw bedrijf

aangepast aan uw wensen en noden

om te presenteren, telefoneren en vergaderen in de doeltaal
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absolute beginner of strevend naar perfectie...
. . .en alles tussenin

ALLE NIVEAUS



 
Als taaltrainer Nederlands en Engels richtte ik mijn eigen
zaak op: Talkative Language Matters. Met een Master
Taal- en Letterkunde op zak waarin ik als eerste van mijn
richting en met grootste onderscheiding afstudeerde,
ervaring als docent aan Universiteit Gent en een flinke
dosis creativiteit en passie voor taal, stort ik me sinds
2016 volledig op het ontwikkelen van de perfecte
taaltraining voor elke klant.
 
Ondertussen kan u bij ons terecht voor heel wat
verschillende language matters, waarbij de focus niet ligt
op voorgekauwde materie, maar waarbij we aandacht
hebben voor uw noden en wensen.
 

Talkative &
Jorien

Saelenswww.talkative.be
info@talkative.be
0477 066 112
Baaisteeg 7, 9000 Gent
BTW BE0650.617.503
www.facebook.com/talkativelanguagematters



 
Communicatie met collega’s
 
Presentaties geven
 
Vergaderingen leiden en/of volgen
 
Telefoneren en e-mails schrijven 
 
Spreekdurf oefenen via rollenspellen
en interactieve oefeningen

Formule A
zakelijke

vaardigheden
op maatNEDERLANDS

ENGELS
FRANS

PRAKTISCH
Alle prijzen zijn inclusief
lesmateriaal en exclusief
BTW en
transportvergoeding.
De lessen kunnen
doorgaan in uw kantoor of
bij Talkative, Baaisteeg 7,
9000 Gent. 
Elk pakket kan naargelang
uw wensen aangepast
worden in aantal uren en
weken. 



 
Handige standaardzinnen om te
functioneren in de doeltaal
 
Situaties uit het dagelijkse leven onder
de knie via interactieve oefeningen
 
Keuze uit focus op grammaticale
correctheid of snel vlotter praten

Formule B
praktische

vaardigheden
op maatNEDERLANDS

ENGELS
FRANS
DUITS
SPAANS
ITALIAANS

PRAKTISCH
Alle prijzen zijn inclusief
lesmateriaal en exclusief
BTW en
transportvergoeding.
De lessen kunnen
doorgaan in uw kantoor of
bij Talkative, Baaisteeg 7,
9000 Gent. 
Elk pakket kan naargelang
uw wensen aangepast
worden in aantal uren en
weken. 



 
Zakelijke en persoonlijke
communicatie om te functioneren in de
doeltaal
 
Handig voor absolute beginners!
 
Of perfectioneer de taal waarin u al
een basis heeft 
 
Inclusief uitstappen die u de taal
doen toepassen in een authentieke
taalomgeving

Formule C
intensief
taalbad

NEDERLANDS
ENGELS
FRANS
DUITS
 

PRAKTISCH
Alle prijzen zijn inclusief
lesmateriaal en exclusief
BTW en
transportvergoeding.
De lessen kunnen
doorgaan in uw kantoor of
bij Talkative, Baaisteeg 7,
9000 Gent. 
Elk pakket kan naargelang
uw wensen aangepast
worden in aantal uren en
weken. 



 
Heeft u een andere taal in gedachten? 
 
Een specifiek aspect van een taal waar u
het moeilijk mee heeft (zoals uitspraak,
woordenschat, grammatica of zinnen
maken)?
 
Heeft u niet de tijd om regelmatige
lessen direct in te plannen?
 

Formule D
volledig 
op maat

Contacteer ons
voor uw gepersonaliseerde

taalcursus:
info@talkative.be | 0477 066 112



Combineer uw talenstudie met muziek en
cultuur in een vakoverschrijdend concept
 
Een samenwerking tussen Jorien Saelens
(www.talkative.be) en Patrick Debrabandere
(www.kunststudio-livingart.be 
& www.voxmago.be) 
 
Een week vol taalworkshops, koorsessies,
lunches en culturele activiteiten!

Meer info?
www.muzitaal.be

TAAL
MUZIEK
CULTUUR



 
Baaisteeg 7

9000 Gent
 

0477 066 112
www.talkative.be
info@talkative.be

 
BE0650.617.503

 
www.facebook.com/

talkativelanguagematters/

Contacteer ons nu voor
uw weg naar succes!


