
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 ontwikkel-
behoeften van IT-professionals. Met 180.000 medewerkers in meer dan 40 landen 
heeft Capgemini uitstekend zicht op de IT en de ontwikkelingen die onze industrie 
doormaakt.  

https://academy.capgemini.nl


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

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.

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 



Voor meer informatie:
Capgemini Academy

Papendorpseweg 100 

3528 BJ Utrecht 

Tel. 030 689 66 00

academy@capgemini.com 

www.academy.capgemini.nl

Over Capgemini Academy
Capgemini Academy is onderdeel van Capgemini. We steunen op de ervaring van meer dan 180.000 professionals 
wereldwijd:

• Capgemini Academy is een van de grootste IT-opleiders van de Benelux en is wereldwijd actief.

• We helpen ruim 12.000 cursisten per jaar bij hun professionele groei.

• Het opleidingsportfolio beweegt mee met de vraag van onze klanten, inhoudelijk en qua werkvormen.

• Onze trainers komen uit de praktijk. Ze zijn vakmensen en daarnaast didactisch gecertificeerd.

• We streven naar het minimaliseren van papiergebruik. Onze opleidingsmaterialen zijn grotendeels digitaal.

Ontwikkeling is voor IT en business professionals cruciaal. Capgemini Academy helpt u en uw medewerkers met het 
duurzaam ontwikkelen van vakmanschap. Wij kijken scherp naar wat een professional van morgen nodig heeft en wat 
hem flexibel inzetbaar maakt. Daarnaast ontwikkelen we de opleidingen en leermiddelen om die behoefte in te vullen.

Meer informatie over ons vindt u op
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