
All You Can Train



Blijven ontwikkelen is voor  
IT-professionals cruciaal
Het opleiden van medewerkers gaat tegenwoordig anders dan vroeger. Het 
moet snel, tegen een aantrekkelijk tarief en vooral effectief. Het is daarbij 
van groot belang dat uw mensen professioneel fit worden en blijven.

Ontwikkelen is voor IT-professionals cruciaal. De opleidingsbudgetten 
staan echter onder druk en veel tijd om trainingen te volgen, is er niet.

Om dit dilemma het hoofd te bieden en u te verzekeren van fitte en 
tegelijkertijd inzetbare IT-professionals biedt Capgemini Academy nu All 
You Can Train.

Voor een vast bedrag per maand 
onbeperkt training volgen
Met All You Can Train volgen uw medewerkers voor een vast bedrag per 
maand onbeperkt groepstrainingen bij Capgemini Academy.
Het complete aanbod van groepstrainingen vindt u op onze website:  
academy.capgemini.nl

Deelnemers boeken de training van hun keuze eenvoudig via onze website 
of via uw eigen leerportaal.

In welke vakgebieden kunnen  
IT-professionals zich bekwamen?
Deelnemers kunnen kiezen uit ruim 500 opleidingen verdeeld over 
diverse vakgebieden en trends. Ons aanbod is nauwkeurig afgestemd op 
de ontwikkelbehoeften van IT-professionals. Met 200.000 medewerkers 
in meer dan 40 landen heeft Capgemini uitstekend zicht op de IT en de 
ontwikkelingen die onze industrie doormaakt.

www.academy.capgemini.nl


De voordelen van All You Can Train op een rij
Onbeperkt trainingen volgen voor een vast bedrag per maand.

 Vooraf inzicht in de ontwikkelkosten van uw medewerkers.

 Af te nemen per organisatieonderdeel.

 Besparen door minder opleidinggerelateerde administratie.

 De drempel om te blijven ontwikkelen, wordt voor professionals flink verlaagd.

 Een mooie uitbreiding van de arbeidsvoorwaarden. 

IT-professionals kunnen zich bekwamen en verdiepen door een
groepstraining te volgen in één van de volgende vakgebieden:

 Agile & Scrum

 Applicatie Ontwikkeling

 Architectuur

 BIM

 BPM

 Business Analyse

 Cyber Security

 Data Analytics

 Digital Customer Experience

 IT Service Management

 Personal Skills

 Projectmanagement

 Requirements

 SAP

 Testen



Over Academy

Capgemini Academy. We transform IT professionals

academy.capgemini.nl 

De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen 
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke 
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het 
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur 
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht 
oplost doen de rest.

Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf 
en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen. 
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever 
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.
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Voor meer informatie:
Capgemini Academy
Reykjavikplein 1
3543 KA Utrecht
Tel. 030 689 66 00
academy@capgemini.com
academy.capgemini.nl

Meer weten? 
Heeft u interesse in nagenoeg onbegrensde ontwikkelmogelijkheden voor uw 
medewerkers tegen een vooraf afgesproken bedrag? Neem dan contact met ons op.

    030 689 66 00

 

    academy@capgemini.com

www.academy.capgemini.nl
www.academy.capgemini.nl

