
Kenniscentrum
Ons Kenniscentrum is exact wat de naam 
inhoudt: hét centrum voor IT-kennis. 
Inmiddels is het uitgegroeid tot één van de 
belangrijke instituten voor kennisoverdracht 
op IT-gebied. Grote IT-afdelingen van de 
Top-500 bedrijven in de Benelux, maar ook 
consultancyorganisaties en collega-opleiders 
doen dan ook regelmatig een beroep op het 
Kenniscentrum. De reden daarvoor is niet 
alleen onze kennis en de manier waarop we 
die up-to-date houden, maar zeker ook onze 
capaciteit om die kennis over te dragen: we 
zorgen voor de juiste methode, de juiste sfeer 
en de juiste mensen.

Vakmensen
Kennis staat bij Info Support centraal. 
We vergaren kennis en brengen die in onze 
dienstverlening in softwareontwikkeling en 
beheer weer in de praktijk.
Andersom leren we van ons werk in de prak-
tijk en borgen dat in ons Kenniscentrum om 
die kennis vervolgens weer over te brengen 
via trainingen en consultancy.
Zo wordt ons Kenniscentrum voortdurend 
gevoed. Onze trainers zijn vast in dienst. 
Vakmensen met een hoog niveau, die colle-
ga’s ontmoeten die met dezelfde materie
bezig zijn. Zo kunnen ze hun kennis verdiepen 
en hun inzicht verbreden.

Kenniscentrum Info Support:
Altijd voorop in theorie 
en praktijk

Het Kenniscentrum van Info Support wordt continu gevoed met theoretische kennis, maar vooral ook 
met de kennis die onze consultants in de praktijk opdoen. Deze praktijkkennis gebruiken we bij het
ontwikkelen en geven van onze trainingen. Het Kenniscentrum van Info Support, een unieke combina-
tie van theorie en praktijk.



Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE).
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Maatwerk mogelijk
Wij bieden een breed aanbod open-roos-
ter trainingen maar soms is ‘standaard’ niet 
voldoende. Wij bepalen dan graag samen met 
u ‘de vraag achter de vraag’ om vervolgens 
waar nodig maatwerk te leveren. Dit kan zover 
gaan dat we specifiek voor u(w organisatie) 
een training samenstellen. 
Ook valt te denken aan maatwerkdiensten als: 
• Skills Assessment: leertrajecten op maat.
• Open Leercentrum: onder begeleiding 

oefenen met leerstof, inclusief gebruik 
van eigen cases.

• En uniek: een combinatie van training 
met consultancy. 

Ask the Expert
Een training biedt niet altijd uitkomst. Soms is 
er al veel kennis en ervaring maar zijn er toch 
nog vragen. In zo’n geval is het prettig als een 
groep ontwikkelaars de mogelijkheid krijgt 
die vragen nog eens aan een trainer voor te 
leggen. Ask the expert geeft dan uitkomst: 
een ervaren trainer die langskomt en op al die 
vragen een antwoord heeft.

Waarin onderscheidt het Kenniscentrum 
van Info Support zich?
Als Kenniscentrum vinden wij het belang-
rijk dat u de juiste training vindt die past bij 
uw situatie. Daarom geven wij u graag een 
persoonlijk advies indien u daar behoefte aan 
hebt. Maar er zijn meer redenen om te kiezen 
voor het Kenniscentrum. 
• Vast team gecertificeerde docenten met 

didactische kennis en praktijkervaring.
• Diverse vormen van maatwerk, zowel 

voor organisatie als individu.
• Aandacht voor de vraag achter de 

(training)vraag.
• Via blogsite en nieuwsbrief mogelijkheid 

om op de hoogte te blijven en contact te 
houden.

• Voldoet aan de door de VOI gestelde 
kwaliteits- en continuiteitseisen.

• Is geaccrediteerd learning provider door 
LPI.

• Meerdere, centraal gelegen locaties; 
gratis taxiservice.

• Partnerships: Gold Learning Microsoft, 
Gold Oracle, Ivar Jacobsson, NLJUG, IBM.


