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Samenvatting 
Samen investeren in leren en ontwikkelen. 

Samen vorm en inhoud geven aan de 

Maashorst Academy. Samen een bruisend 

opleidings- en leeraanbod mogelijk maken. Je 

krijgt: 

• workshops afgestemd op leerbehoefte en 

trainers die beoordeeld worden naar onze 

maatstaven en eigen feedbackformulier. 

• toegang tot online trainingen ontwikkeld 

vanuit een gezamenlijk behoefte. 

• als bedrijf of organisatie de mogelijkheid 

om afzonderlijk in eigen huisstijl, 

afgestemd op de behoefte (ambitie) van 

jouw bedrijf een eigen online leeromgeving 

te realiseren. Hierin krijgen je medewerkers 

een gepersonaliseerd aanbod en kan je zelf 

de leerprestatie monitoren. 

• onafhankelijke coaching, waarbij we zelf het 

profiel opstellen van de coach. 

• zelf normeren, toetsen afnemen en 

certificaten uitreiken via Maashorst 

Academy. 

• leren met en van lokale bedrijven, volop 

interactie en verrassende samenwerkingen. 

Maashorst Academy stimuleert tot 
een leven lang leren en ontwikkelen. 
We faciliteren een leeraanbod op 
maat, toegespitst op de leerbehoefte 
van je bedrijf en vertaald naar 
resultaten op de werkvloer. Met als 
resultaat: een betere 
bedrijfsperformance, meer 
werkplezier en meer voldoening. 

 
 

Doe jij mee?
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Partners die samen met ons leren: 

Samen bouwen we bruisende leeromgevingen, leiden op en inspireren via workshops, online trainingen en 
lezingen. Samen investeren we in een leven lang leren en ontwikkelen, spelen een rol van betekenis en verrijken 
onze medewerkers. Dit doen we lokaal, met gelijkgezinde en samen binnen Maashorst Academy.
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Inleiding 
Ben jij benieuwd wat Maashorst 
Academy jou, je bedrijf en 
medewerkers kan bieden? 

Aanleiding 

De komende jaren komen er veel 

ontwikkelingen op je bedrijf/organisatie 

en op je medewerkers af. Het is lastig 

om goede vakmensen aan je bedrijf te 

binden en ook om ze te behouden. Het 

aantal jongen talenten in onze 

gemeente zwerft uit naar grotere 

steden, opleidingen hebben steeds 

meer moeite om studenten op te leiden 

in de specifieke opleidingsbehoefte die 

bedrijven vragen en het aantal 

leerlingen neemt af. Daarnaast zie je 

dat het voor veel medewerkers een 

grote uitdaging is om bij te blijven, 

gemotiveerd te zijn om te leren en regie 

te nemen over hun eigen ontwikkeling. 

Samen investeren in leren 

Samen investeren in een leercultuur en 

daardoor medewerkers aan jouw bedrijf 

binden, ze boeien om te blijven en ze 

beter maken door leren en ontwikkelen 

te stimuleren. Gemotiveerder 

vakmensen, die de regie nemen over 

hun eigen loopbaan zijn nodig voor de 

continuïteit en groei van je bedrijf. 

Maashorst Academy 

Maashorst Academy is dé plek waar 

mensen met en van elkaar leren en 

zichzelf ontwikkelen. Een eigen 

leerinstituut waar medewerkers zich 

verder ontwikkelen en hun kennis 

verrijken. We creëren werkgelegenheid, 

bieden ontwikkelmogelijkheden en 

stellen leerfaciliteiten beschikbaar voor 

eenieder die gemotiveerd is, ongeacht 

afkomst en verleden.  

Hierna beschrijven we de voordelen. 

                                            

“Samen creëren we bruisende en 
waardevolle leeromgevingen 
die medewerkers, teams en 

managers in staat stellen hun 
professionele doelen te realiseren. 

Leren van en met elkaar.” 
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De voordelen 
voor jouw 
medewerkers  
Niets is leuker en bevredigender dan al 

je talent, creativiteit en leervermogen 

inzetten om mooie resultaten te 

boeken, een actieve bijdrage te leveren 

aan doelen en jezelf te verrijken via 

persoonlijke ontwikkeling.  

De voordelen op een rij: 

• medewerkers nemen zelf de regie 

over hun persoonlijke ontwikkeling, 

-leerplan en eigen leerdoelen. 

• online trainingen volgen op eigen 

tempo, -tijd (24/7), waar en wanneer 

ze willen. 

• de 21e eeuw vaardigheden leren. 

• de ruimte, faciliteiten en een 

leeraanbod om competenties, 

kennis, expertise, vaardigheden en 

talenten te ontwikkelen en (beter) in 

te zetten. Leren van en met elkaar. 

• certificaten voor de eigen portfolio 

en laten zien wat ze hebben gedaan.  

• medewerkers realiseren hun doelen, 

presteren beter en werkplezier, trots 

en voldoening nemen toe. 

Maashorst Academy geeft je 
medewerkers toegang tot 
workshops, online trainingen, 
inspirerende sprekers en bruisende 

trainers. Je medewerker is klaar voor 
de toekomst, blijft flexibel en maakt 
zich de vaardigheden van de 21e 
eeuw eigen. 
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Voordelen voor 
jouw bedrijf 
Maashorst Academy helpt je om je 

medewerkers te binden, beter te 

maken en te behouden. Daarnaast 

ontstaat er een leercultuur die nodig is 

om de juiste kennis en vaardigheden 

voor de toekomst te ontwikkelen.  

De voordelen op een rij: 

• vakmensen opleiden en beschikken 

over de juiste kennis in de toekomst. 

• zelf de regie over leermodules, 

leermateriaal, opzet trainingen en 

uitreiken van certificaten. 

• het zijn van een aantrekkelijke 

werkgever, waar je kunt groeien. 

• naast onze workshops heb je 

toegang tot online trainingen op 

softskills en geven we samen 

invulling aan thema’s zoals: 

- vitaliteit op de werkvloer; 

- balans werk/privé en thuiswerken; 

- opleiden middle management; 

- timemanagement en prioriteren. 

• het stimuleren van een leercultuur 

en medewerkers verantwoordelijk 

maken voor het proces van werken, 

leren en presteren.  

• een succesvolle transfer van de 

training naar de werkvloer, duurzame 

borging binnen je eigen bedrijf en 

het gewenste gedrag door blijvende 

verandering op de werkvloer.  

Samen creëren we zo waardevolle 
leeromgevingen die medewerkers, 
teams en managers in staat stellen 
hun professionele doelen te 
realiseren. Waarbij een leven lang 
leren een vast onderdeel wordt van 
het werken, medewerkers 
gemotiveerd en gestimuleerd 
worden om te investeren in hun 
eigen ontwikkeling. 

Dat wil jij ook! 
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Doe mee! 
Samen sprankelende mensen en 

bevlogen teams creëren, zodat er focus, 

passie en daadkracht op de werkvloer 

ontstaat. Samen inspelen op een 

constant veranderende markt, op de 

klantwensen van morgen en een 

leercultuur bouwen voor de lange 

termijn. Zo zorgen we er voor dat alle 

betrokken partijen groei en 

toegevoegde waarde behalen en 

samen succesvol zijn. 

Onze visie (klik hier) 

Werken in de toekomst. De Maashorst 

Academy faciliteert bedrijven om 

medewerkers te helpen klaar te zijn 

voor werken in de toekomst. 

De Maashorst Academy is dé plek waar 

leren, ontwikkelen en 

verrijken voor medewerkers van de 

aangesloten bedrijven centraal staat. 

Betekenisvol ondernemen. Wij zetten 

onze bedrijfsvoering en de Maashorst 

Academy in om te werken aan concrete 

sociale issues.  

Vernieuwend en veranderend 

leiderschap. In een snel veranderende 

samenleving met toenemende 

tegengestelde belangen is er meer dan 

ooit behoefte aan leiderschap. 

We realiseren een 9+-organisatie die 

zich verdiept in de belevingswereld van 

haar klanten, die weet wat klanten 

willen en begrijpt wat hun behoeften 

en drijfveren zijn. Bevlogen om die 

klanten te helpen met het behalen van 

succes. 

Medewerkers die intrinsiek 

gemotiveerd zijn, zelf de regie in 

handen nemen en presteren met 

plezier, daar werkt de Maashorst 

Academy aan. 

Samen optrekken helpt je bedrijf om 

talent binnen te halen en biedt kansen 

om leren te faciliteren. Medewerkers 

binden, behouden en beter te maken. 

Elkaar versterken en het toepassen van 

talentenmanagement in de regio. 

Sluit je aan en doe mee 

De Maashorst Academy is voor ieder 

bedrijf, organisatie en partner uit de 

gemeente Maashorst toegankelijk. Door 

lid te worden help je om de Maashorst 

Academy verder uit te bouwen, 

levensvatbaar maken en te zorgen voor 

professionele ondersteuning. 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap bedraagt € 1.000 

(excl. BTW) per jaar en dan ontvang je 

25% korting op workshops, online 

trainingen en deelname aan een 

expertgroep. Als je 4 dagtrainingen 

afneemt heb jij je inleg er al uit. 

Maashorst Academy helpt talent te 
ontdekken, talent te laten schitteren 
en talent te laten groeien.  We 
creëren werkgelegenheid, bieden 
ontwikkelmogelijkheden en stellen 
leerfaciliteiten beschikbaar.

https://maashorstacademy.nl/over-maashorst-academy/onze-visie/
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Ons aanbod 
Maashorst Academy start met het 

inzetten van workshops van ervaren 

trainers, online trainingen op het 

gebied van softskills en daarnaast 

hebben we expertgroepen. 

Onze workshops 

Het doel is om kennis over één bepaald 

onderwerp, ondersteunend aan het 

dagelijks werk op te doen. Dit wordt 

verzorgd door een ervaren trainer. 

Op de volgende pagina zie je ons 
jaarprogramma 2022 en trainers 

Online trainingen 

Hier het aanbod met online trainingen. 

Leren waar en wanneer je wilt.  

•Situationeel leiderschap 
•Eigenaarschap 
•Gastblijheid 
•Persoonlijke effectiviteit 
•Verbindende communicatie 
•Onderhandelen 
•Businessmodel Canvas 

Selecteer de training die je wilt volgen 

en klik. Je komt dan op 

www.samenonlineleren.nl, een platform 

waarvan de Maashorst Academy 

gebruik maakt. Koop de training, reken 

af en vul je account in. Je ontvangt 

daarna een link om een wachtwoord 

aan te maken en toegang te krijgen tot 

de online training die je hebt gekozen. 

Expertgroepen 

Wil jij samen sparren met vakgenoten 

en professionals in jouw vakgebied? 

Een groep gelijkgezinde professionals 

die regelmatig samen komen en willen 

leren over onderwerpen waar ze in de 

dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Bij 

elkaar in de keuken kijken, elkaar 

versterken en ervaringen delen. 

De expertgroepen die we binnen 

Maashorst Academy opzetten zijn: 

·Learning & Development specialisten. 
·Marketing en communicatiemanagers. 
·Human Resource Management en 
Personeelszaken. 

·Ondernemers en directeuren. 
·Inkopers 
·Warehousing 
·Monteurs en technisch personeel 
·Lean (klantwaarde en tevredenheid) 

Kies de expertgroep die bij je past, waar 

jij je expertise kunt inbrengen en graag 

professionals uit je eigen vakgebied 

ontmoet. Schrijf je in. Je betaald € 750, 

leden ontvangen 25% korting. Een 

investering die jezelf en je werkgever 

veel succes oplevert.  

Lezingen 

Daarnaast bieden we lezingen van 

inspirerende sprekers aan. 

Dit is pas het begin. Je mag in de 
toekomst eigen opleidingen, 
trainingen en ontwikkelprogramma’s 
verwachten. Ondersteund door 
professionele coaches en met interne 
procesbegeleiding versterken we het 
leren en ontwikkelen op jouw bedrijf.

https://maashorstacademy.nl/online-modules/
https://maashorstacademy.nl/online-modules/situationeel-leiderschap/
https://maashorstacademy.nl/online-modules/eigenaarschap/
https://maashorstacademy.nl/online-modules/gastblijheid/
https://maashorstacademy.nl/online-modules/persoonlijke-effectiviteit/
https://maashorstacademy.nl/online-modules/verbindende-communicatie/
https://maashorstacademy.nl/online-modules/onderhandelen/
https://maashorstacademy.nl/online-modules/business-model-canvas/
https://maashorstacademy.nl/product/expertgroepen/
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Workshops en trainers

Workshops Trainers Datum Prijs Aantal
Situationeel leiderschap Marc van Lieshout 23-jun € 495 4 - 8
Verbindende communicatie Toine van Toor 27-jun € 495 4 - 12
Customer journey Rob de Groot 28-jun € 295 4 - 12
Persoonlijke effectiviteit Marc van Lieshout 05-jul € 495 4 - 12
Wervende vacatureteksten schrijven Josje van Seeters 06-sep € 295 4 - 12
Spreken met impact Ronald Keersmaeker 12-sep € 495 4 - 12
Helder en aantrekkelijk schrijven Josje van Seeters 13-sep € 495 4 - 12
Google Ads Rob van Berkel 20-sep € 495 4 - 8
Mond-tot-mond reclame Rob de Groot 22-sep € 295 4 - 12
SEO-specialist training (2 dagen) Rob van Berkel 06-okt € 990 4 - 8
SEO Copywriting Rob van Berkel 06-okt € 495 4 - 8
In vijf stappen fluitend naar je werk (5 dagdelen) Peggy Derrez 06-okt € 1.295 4 - 8
Onderhandelen Mark Schenkius 11-okt € 495 4 - 6
Employer Branding Ad van Antwerpen
7 eigenschappen van Covey Christine Hoegee

Inschrijven 

Rechts zie je een tabel met de 

workshops en trainers. Klik op de 

link van de trainer of workshop 

voor inschrijven en informatie. 

 

https://maashorstacademy.nl/

Je investering 
Het werkt heel simpel. Alle workshops kosten € 495 

voor een dag en € 295 voor een dagdeel. Zie je andere 

bedragen dan is de workshop meerdere dagen of 

dagdelen. De prijzen zijn exclusief BTW. 

Leden ontvangen 25% korting op de workshop en een 

lidmaatschap bedraagt € 1.000. Hiermee maak je de 

organisatie, communicatie en coördinatie mogelijk. 

Zodat de Maashorst Academy continuïteit heeft.

https://maashorstacademy.nl/product-categorie/workshops/
https://maashorstacademy.nl/product/situationeel-leiding-geven/
https://maashorstacademy.nl/trainers/marc-van-lieshout/
https://maashorstacademy.nl/product/verbindende-communicatie/
https://maashorstacademy.nl/trainers/toine-van-toor/
https://maashorstacademy.nl/product/customer-journey/
https://maashorstacademy.nl/trainers/rob-de-groot/
https://maashorstacademy.nl/product/persoonlijke-effectiviteit/
https://maashorstacademy.nl/trainers/marc-van-lieshout/
https://maashorstacademy.nl/product/training-wervende-vacatureteksten-schrijven/
https://maashorstacademy.nl/trainers/josje-van-seeters/
https://maashorstacademy.nl/product/spreken-met-impact/
https://maashorstacademy.nl/trainers/ronald-de-keersmaeker/
https://maashorstacademy.nl/product/training-helder-en-aantrekkelijk-schrijven/
https://maashorstacademy.nl/trainers/josje-van-seeters/
https://maashorstacademy.nl/product/google-ads-workshop/
https://maashorstacademy.nl/trainers/rob-van-berkel/
https://maashorstacademy.nl/product/mond-tot-mond-reclame/
https://maashorstacademy.nl/trainers/rob-de-groot/
https://maashorstacademy.nl/product/seo-specialist/
https://maashorstacademy.nl/trainers/rob-van-berkel/
https://maashorstacademy.nl/product/seo-copywriting-1-dag/
https://maashorstacademy.nl/trainers/rob-van-berkel/
https://maashorstacademy.nl/product/in-vijf-stappen-fluitend-naar-je-werk-2/
https://maashorstacademy.nl/trainers/peggy-derrez/
https://maashorstacademy.nl/product/onderhandelen/
https://maashorstacademy.nl/trainers/mark-schenkius/
https://maashorstacademy.nl/trainers/ad-van-antwerpen/
https://maashorstacademy.nl/trainers/christine-hoegee/
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Het spelen van 
een tastbare rol 
van betekenis 
Wij zetten onze bedrijfsvoering en 

Maashorst Academy in om te werken 

aan concrete sociale issues. Zodat 

iedereen actief en vitaal kan meedoen, 

werken en leven in de maatschappij en 

ook zorgen dat iedereen zijn/haar talent 

kan ontwikkelen op zijn/haar eigen 

niveau. Denk daarbij aan open-hiring, 

duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers, inclusiviteit en sociale 

participatie. 

In het figuur zie je dat betekenis 

economie draait om een optimale 

balans tussen welvaart, welzijn en 

welbevinden.  

• Welbevinden: talent helpen om zich 

te ontplooien, geluk te ervaren, zich 

goed voelen en voldoening te krijgen 

voor geleverde prestaties.  

• Welvaart: rendement voor alle 

stakeholders. De werkgelegenheid 

die jij creëert voor de lokale 

gemeenschap, zorgt voor 

economische groei en leefbaarheid.   

• Welzijn: het voorzien in behoeftes 

van consumenten en burgers. De 

sociale component van talent om 

vitaal te zijn, erbij te horen en te 

participeren in de maatschappij. 

  

Maashorst Academy laat zien dat 
sociaal-, betekenisvol- en succesvol 
ondernemen heel goed samen gaan.

betekenis economie: balans in welzijn, welvaart en welbevinden
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Doe JIJ met ons mee?



samen naar resultaat


