
Knowledge As A Service

Ons nieuw Knowledge Management concept is het resultaat 
van onze vele onderzoeken en 30 jaar ervaring op het gebied 
van Learning & Development. Het helpt bedrijven om niet ad 
hoc maar wel op een gestructureerde manier om te gaan met 
Learning & Development. 

Wat dit concept sterk maakt is dat wij u niet enkel een visie bijbren-
gen op het vlak van Knowledge Management, maar dat wij u ook 
op maat IT-oplossingen aanbieden die het best overeenkomen met 
uw noden en wensen. Onze doelstelling is om zowel de HR-man-
agers als de IT-managers en de cursisten vanaf de eerste tot de 
laatste stap op een continue manier te begeleiden en te coachen. 
Met andere woorden, wij helpen u met de screening, profielbepal-
ing,  kenniskloof bepaling, de juiste en op maat training kiezen, uw 
medewerkers van de nodige training voorzien en de resultaten 
meten. 

Wenst u meer info, neem dan gerust contact op met onze 
Manager Learning Solution, Nele Ceelen: 
nele.ceelen@infosupport.com
015/28 63 70.

Trainingen in de kijker!

Maak alvast kennis met de twee 
trainingen die wij begin 2016 organ-
iseren, namelijk Core Querying 
Microsoft SQL Server 2014 en 
JAVARCH.

Core Querying Microsoft SQL 
Server 2014
Tijdens deze 3-daagse training 
van 8/02/2016 tem 10/02/2016 
gaat u leren hoe de Trans-
act-SQL taal is opgebouwd en 
hoe u SELECT queries kunt 
maken om informatie uit een da-

tabase te halen. U leert data uit 
verschillende tabellen te combi-

neren, data te aggregeren en sub-
queries in te zetten voor complexere 

situaties. Ook leert u hoe u gegevens 
kunt wijzigen. 

U krijgt 10 % vermindering als u zich 
voor 1 februari 2016 inschrijft.  

Java for Architects and Project Managers
Deze 1-daagse cursus op 29/01/2016 is bedoeld 

voor architecten en projectmanagers die niet op de 
hoogte zijn van de details van de Java technologie, 

maar die wel belangrijke beslissingen moeten nemen 
in projecten die gebruik maken van deze technologie. 
Deze training geeft u een overzicht van de belangrijke 
onderdelen van het Java platform. U leert wat Enterprise 
Java is en wat de rol is van verschillende veel gebruikte 
frameworks.
U krijgt 10 % vermindering zich voor 22 januarie 2016. 

DotnetFlix

In de 26ste aflevering vertelt Orhan Uyan hoe je 
met de Power Query add-in van Excel geavan-
ceerde self-service data integratie oplossingen 
kunt implementeren.
Bekijk alle afleveringen hier. 

Beste innovators,
Eerst en vooral wensen wij u zeer aangename feestdagen en een leerrijk en succesvol 2016 toe. 
Laten wij maar meteen benadrukken dat leren en succes twee kanten van dezelfde medaille zijn. 
Voor succesvolle bedrijven is Learning & Development geen onbekend begrip. Deze bedrijven 
zijn steeds op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om de kennis van hun medewerkers up 
to date te houden. Gezien dat Learning & Development deel uitmaakt van onze identiteit zijn we 
ook continu op zoek naar nieuwe methodes om andere bedrijven hierbij te helpen. Lees verder 
en ontdek wat ons nieuw Knowledge Management concept voor uw IT-afdeling kan betekenen.

http://training.infosupport.com/Infosupport.Trainingen/Form/InschrijvenTraining/837?startDate=22412
http://training.infosupport.com/Infosupport.Trainingen/Form/InschrijvenTraining/837?startDate=22412
http://training.infosupport.com/Infosupport.Trainingen/Form/InschrijvenTraining/148?startDate=22323
http://www.dotnetflix.com/player/26
http://www.dotnetflix.com/


Voor een opdracht van 8 uur ontvangt uw klant in de oude situatie dus €360 en in de nieuwe situ-

De IT Training Guide & Innova-
tion

U  kent wellicht onze train-
ing guide die u elke jaar in uw 
brievenbus krijgt. 
Dit jaar stellen we u met trots 
onze vernieuwde versie voor. 
Deze vernieuwde versie bestaat 
uit twee onderdelen, namelijk het 
Innovation magazine en de IT 
Trainingen. U krijgt begin januari 
2016 onze vernieuwde Training 
Guide in uw brievenbus. Mocht 
het niet zo zijn, contacteer ons 

Nieuwe regelgeving KMO Portefeuille

Het agentschap Ondernemen is de drijvende kracht achter 
meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen. 

Een nieuw groot voordeel binnen de KMO is dat het maximale sub-
sidietarief per uur wordt losgelaten. Vanaf 01/04/2016 zal u dus meer 
voordeel kunnen halen uit de KMO Portefeuille.  Als kleine onder-
neming kan u rekenen op 40% steun, met een maximum van 10 K 

per jaar, voor een middelgrote onderneming bedraagt de steun 
30% steun met een limiet van 30K op jaarbasis.

Voor u een rekenvoorbeeld om het één en ander 
toe te lichten:

Uurtarief Subsidieerbaar 
uurtarief

Uurtarief 
buiten 

kmo-p door 
de aftopping 

Subsidie 
percentage

Klant 
ontvangt

Klant 
betaalt 

Subsidieplafond 
per jaar

Totaal investering 
per jaar onder 

kmo-p

Oude 
situatie € 25,00  € 90,00  € 35,00 50% € 45,00  € 80,00  € 2.500,00  € 5.000,00 

Nieuwe 
situatie € 25,00  € 125,00  € -   40% € 50,00  € 75,00  € 10.000,00  € 25.000,00 

http://blogs.infosupport.com/media-library/innovations-magazine/
http://training.infosupport.com/IT-Training-Guide
http://training.infosupport.com/IT-Training-Guide

