Van vraag naar
maatwerk
Incompany en maatwerkopleidingen
bij Erasmus Academie

Opleiden wanneer het jouw organisatie uitkomt, online of op
een locatie die je prettig vindt, op een manier die past bij jou
en je collega’s, en die precies aansluit bij jullie kennisvraag! Dat
noemen we bij Erasmus Academie een incompanytraject.

Erasmus Academie doet het net even anders
Wij hebben als academisch instituut de pretentie dat we het
net wat anders doen, dat je bij ons toch net wat anders leert.
We zijn van nature wat meer cognitief ingesteld, gericht
op meer diepgaande kennis en inzichten en die vervolgens
kunnen toepassen. Wij hebben ook directe toegang tot actueel
academisch onderzoek, gecombineerd met de ervaring en de
kennis van het veld van onze docenten. En we gaan niet voor de
winst. We willen met onze kennis iets in gang zetten dat blijvend
van waarde is. Impact is ons doel, maatschappelijk gedreven en
een brug tussen wetenschap, werk en samenleving.

De voordelen van een incompany opleiding
Heb je binnen je organisatie minimaal 6 medewerkers met
dezelfde leerbehoefte dan is het slim om de mogelijkheid van
een incompany traject te verkennen.
De voordelen van een incompany op een rij:
• Maatwerk; een groot voordeel is dat de opdrachtgever de
opleiding specifiek kan afstemmen op de organisatie en haar
medewerkers. Vooraf worden behoeften, doelstellingen en
het budget besproken, waarna de aanbieder de inhoud van de
opleiding ontwikkelt.
• De touwtjes in handen; de opdrachtgever bepaalt zelf de
startdatum en de locatie.
• Cohesie; deelnemers leren elkaar beter kennen, kunnen elkaar
helpen en ontwikkelen zich vanuit een gezamenlijk (organisatie)belang. Dit versterkt de onderlinge samenwerking.
• Kosten; een incompany opleiding is meestal goedkoper dan
een externe opleiding. Maatgevend in de uiteindelijke prijs is de
hoeveelheid te leveren maatwerk.

www.erasmusacademie.nl/incompany

Prijs
De kosten van een incompany opleiding
zijn afhankelijk van veel factoren. Het is echt
maatwerk. Neem daarom contact met ons op
om wensen en mogelijkheden te bespreken en
ontvang een indicatie van de kosten.
Waar
Op locatie bij jouw organisatie, op de campus van
de Erasmus Universiteit, een inspirerende locatie
ergens in het land, online of hybride. Alles kan!
Aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers bedraagt 6.
Het maximum aantal deelnemers is 20. Zijn er
meer medewerkers die je deel wil laten nemen?
Dan kunnen meerdere incompany opleidingen
georganiseerd worden.
Certificaat
Na het volgen van alle onderdelen ontvang je een
certificaat van Erasmus Academie.
Meer informatie
Neem contact op met Andreas Markus,
Adviseur opleidingen zakelijke markt
T: 010-4081819
E:markus@erasmusacademie.nl

Top vijf meest gevraagde incompany
opleidingen
•
•
•
•
•

Regie in ketens en netwerken
Informatiemanagement
Procesmanagement
Actualiteiten arbeidsrecht
Data Governance

• Eigen huisstijl; de lesstof kan (deels) in de huisstijl van de
opdrachtgever worden aangeboden, al dan niet via een eigen
platform. Bestaande content van de opdrachtgever is desgewenst toe te voegen aan de online leeromgeving.		
• Naadloze aansluiting; een voordeel van een incompany is
dat eerdere opleidingstrajecten op hetzelfde thema tevoren
besproken kunnen worden zodat dubbelingen vermeden worden en zoveel mogelijk voortgebouwd kan worden op reeds
ingezette trajecten.

Meer informatie
Heb je interesse in een incompany? Bezoek dan onze website
of neem contact op met Andreas Markus, Adviseur opleidingen
zakelijke markt T: 010-4081819 E:markus@erasmusacademie.nl
www.erasmusacademie.nl/incompany

Kijk hier om meer te lezen over incompany versus een
open opleiding.

Hoe ontwikkelt en begeleid Erasmus Academie een
incompany opleiding?
Erasmus Academie kent een groeiende belangstelling voor
incompany opdrachten. Aangetrokken door het academische
karakter van het onderwijs, weten bedrijven en organisaties
steeds vaker hun weg te vinden naar Andreas Markus, adviseur
opleidingen zakelijke markt. Hij helpt hen met het vinden van een
passende oplossing voor hun kennisvragen.
“Een organisatie benadert ons met een idee voor een in-house
opleiding. Soms is dat heel concreet, soms wat minder en geeft
iemand alleen aan dat er behoefte is aan kennis op een bepaald
onderwerp. In een eerste gesprek probeer ik zo helder mogelijk te
krijgen wat er precies nodig is - wat is de kennisvraag? - en hoe
EA daarin kan voorzien.”
Kijk hier om meer weten over hoe Erasmus Academie komt tot
incompany opleidingen met impact.

Benader ons voor een gratis inspiratiesessie; online of
bij jou op kantoor
Erasmus Academie organiseert graag online of desgewenst f2f
op jouw locatie een inspiratiesessie. Wij zorgen voor de docent
passend bij het onderwerp van jouw keuze. Laat je inspireren door
kennis uit actueel onderzoek en koppel die kennis aan organisatie
doelen en eigen handelen. Wij vragen geen geld voor de organisatie. Wij vragen je enkel de sessie binnen de eigen organisatie te promoten zodat zoveel mogelijke geïnteresseerden deel gaan nemen!
Erasmus Academie heeft de kennis in huis om een inspiratiesessie te organiseren over een groot aantal relevante onderwerpen:
• Procesmanagement
• Design Thinking
• Data Analyse
• Transitiemanagement
• Samenwerken in ketens
• Informatiemanagement
• Gezond en gedreven werken
• Sturen van Artificial Intelligence
• Data Governance
Over deze of andere, voor jou relevante onderwerpen, maken
we graag met jou een afspraak.
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Wat vinden onze
opdrachtgevers?
Incompany Financiering van
duurzaamheidsbeleid via lokale
belastingen in opdracht van de
Provincie Zuid-Holland
‘Lokale belastingen zijn voor gemeenten
en waterschappen steeds waardevollere
instrumenten om de energietransitie
en klimaatadaptatie mee te faciliteren.
Maar hoe breng je lokale overheden op
het juiste spoor in een tijd waarin zij al
zoveel op hun bord krijgen?’
Lees hier het hele interview met de Provincie
Zuid-Holland

Incompany Procesmanagement in
opdracht van HEVO
‘Wat doe je wanneer procesmanagement binnen jouw organisatie langzaamaan steeds belangrijker wordt?
Advies- en bouwmanagementbureau
HEVO organiseerde voor zijn meest
ervaren mensen een incompany opleiding procesmanagement van Erasmus
Academie. Die tweedaagse beviel zo
goed dat er een vervolg in de maak is.’
Lees hier het hele interview met Ewoud van
der Sluis van HEVO.

