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Bekijk de resultaten van ALMA!
Voor het project “ALMA: Access to Language Methods for Increasing Migrants’ Abilities to Start
Their Own Business” (toegang tot taalmethoden voor migranten die een eigen bedrijf willen
starten) zijn diverse innovatieve taal en interculturele leermethoden en -instrumenten voor
migranten ontwikkeld, die hen kunnen helpen en inspireren ter voorbereiding op het starten
van een bedrijf in hun nieuwe land. Deze ALMA resultaten verschijnen in verschillende vormen:
op papier, interactieve tools en audio- en videomateriaal. Er zijn bovendien inspirerende
verhalen van rolmodellen beschikbaar, die nuttig kunnen zijn voor zowel opvoeders,
vrijwilligers als professionals die met migranten werken als voor de migranten zelf.
Alle materialen zijn ontwikkeld na onderzoek naar bedrijfsculturen en tips van succesvolle
migrantenondernemers die zich in de volgende zes Europese landen hebben gevestigd:
Bulgarije, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
De projectresultaten bestaan uit een Rolmodellen Gids, de ALMA Digitale Kit 'Speak enterprise',
de ALMA Digitale Kit 'Act enterprise' en het Mijn ALMA Ondernemersdagboek. Deze zijn
allemaal beschikbaar via www.almaworks.eu.
ROLMODELLEN GIDS
In deze gids worden actieve ondernemers
met een migrantenachtergrond
gepresenteerd die succesvol zijn geworden
dankzij verworven taal- en interculturele
competenties. In de zes partnerlanden zijn
in totaal 26 rolmodellen geselecteerd en
geïnterviewd. De verhalen van zes
rolmodellen zijn verfilmd.
De gids kan gebruikt worden tijdens
trainingen en evenementen voor migranten
en dienen als inspiratie- en
stimuleringsmiddel. Daarnaast kan het
gebruikt worden als hulpmiddel in de
praktijk voor migranten die een eigen
bedrijf willen beginnen. De verhalen en de
films kunnen ook ingezet worden als
taalleermateriaal bij het oefenen van lezen,
luisteren en schrijven.

ALMA DIGITALE KIT ‘SPEAK ENTERPRISE’
SPEAK Enterprise is een hulpmiddel bij
taaloefeningen over verschillende
ondernemersthema's in de partnertalen
(Nederlands, Engels, Bulgarije, Italiaans,
Spaans en Zweeds). Het bevat audioanimaties gebaseerd op situaties uit het
echte leven en interactieve oefeningen.

onderdeel bevat vier interactieve
oefeningen die tijdens de lessen kunnen
worden uitgevoerd of als
zelfstudiemateriaal kunnen dienen.

De kit bevat vier onderdelen die ongeveer
dezelfde structuur volgen: je idee
vormgeven, je idee in daden omzetten, een
businessplan maken, communiceren met je
bedrijf.
Al het materiaal kan voor zowel individuele
als gezamenlijke leeractiviteiten worden
gebruikt. De dialogen zijn ontwikkeld als
audio-animaties in alle partnertalen, om zo
uitgebreid de vaardigheden in de
betreffende taal te oefenen. De dialogen zijn
ook beschikbaar als tekst en kunnen
worden gebruikt als leesoefeningen. Elk
ALMA DIGITALE KIT ‘ACT ENTERPRISE’
ACT Enterprise is een interactieve tool met
interessante feiten en landspecifieke
informatie over Nederland, Bulgarije, Italië,
Zweden, Spanje en het VK. Het geeft
migranten nuttige informatie over hoe ze
hun bedrijf kunnen starten in het nieuwe
land en helpt hen met enkele tips om
succesvol te worden.

dat migranten voldoende taalniveau hebben
voordat ze deze praktische kit gaan
gebruiken.

De kit bevat praktische informatie en is
onderverdeeld in drie delen: landspecifieke
informatie, welke stappen moet je zetten
voordat je een bedrijf start en tips om
succesvol te worden en aanbevelingen van
ALMA-rolmodellen.
De kit kan voor zowel individuele als
gezamenlijke leeractiviteiten worden
gebruikt om nieuwe kennis op te doen over
het starten van een bedrijf. Het is belangrijk
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MIJN ALMA ONDERNEMRSDAGBOEK
Het dagboek is een gedrukt boekje dat zowel
voor het oefenen van taalvaardigheden als
voor het verwerven van ondernemers- en
interculturele competenties kan worden
gebruikt. Het boekje biedt migranten een
stapsgewijze handleiding om een bedrijf op te
starten en ondersteunt hen bij het begrijpen
van de bedrijfscultuur van het betreffende
land.
Het boekje biedt een taalwoordenlijst voor
ondernemers met uitleg van enkele handige
basiswoorden en -zinnen voor het beginnen
van een eigen bedrijf. Aan het einde van het
dagboek is ook een lijst met bronnen
opgenomen die migranten helpt hun
taalvertrouwen in een zakelijke omgeving
te vergroten.
Het ondernemersdagboek is beschikbaar in
de partnertalen – Nederlands, Engels,
Bulgaars, Italiaans, Spaans en Zweeds.
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Ga voor meer informatie over het project naar www.almaworks.eu,
of neem contact op met de projectpartners.
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