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Competence Factory-DNA

TRENDSETTER IN LEREN EN OPLEIDINGEN
Competence Factory is een opleidingsinstituut in Utrecht. Al dertig jaar
bereiden we professionals voor op hun future jobs. In 1990 waren we de
eerste met internettrainingen en nieuwe media-opleidingen. Anno
2020 zijn we nog steeds trendsetter met opleidingen in design thinking,
online marketing, webdesign en UX. Hiermee werkt Competence
Factory aan de skills die er morgen van professionals worden
gevraagd.
 
Benieuwd naar ons aanbod? 
Check www.competencefactory.nl.
 

http://www.competencefactory.nl/
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ONZE OPLEIDERSSCORE

IN  2020

Op vergelijkingssite Springest.nl. 



Future jobs-perspectief

NU VOORBEREID OP HET WERK VAN MORGEN
Competence Factory organiseert opleidingen en trainingen op het snijvlak
van creatie, strategie en technologie. Hiermee bereiden we cursisten voor
op hun future jobs. 
 
In het traditionele onderwijs blijft creativiteit onderbelicht, terwijl het World
Economic Forum dit als belangrijkste skill voor de toekomst aanmerkt.
Competence Factory legt juist op creativiteit de nadruk. We leren cursisten
om met plezier te werken aan wat hen boeit en positief vooruit te kijken
naar hun next step.
 
We doen niet mee aan de sombere beschouwingen over technologie en
banen die verdwijnen door robots. We laten een nieuw geluid horen: er
ontstaan allerlei andere, nieuwe banen (denk aan data-scientist, AR-
designer, innovatiemanager of chief design officer). En daar moet en kan
je je nu op voorbereiden in een creatieve setting.
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Visie op leren

WHOLE BRAIN LEARNING 
Als opleidingsinstituut hebben we een duidelijke visie op leren. Een
training moet een transformatieve ervaring zijn. Hiertoe coachen we
onze trainers om naast vakspecialist ook de rol van Learning
Experience (LX) Designer aan te nemen. 
 
De toekomst vraagt om creatief, analytisch en kritisch denken. Daarom
zijn deze skills embedded in ieder programma. Of je nu een training
Zoekmachineoptimalisatie (SEO) volgt, of een opleiding tot Innovation
Manager. 
 
Tenslotte leer je met je hele lichaam, niet alleen met je hoofd. We
stimuleren de zintuigen met kleurrijke ruimtes, daglicht, groen, lekker
en gezond eten, en een korte wandeling tijdens de lunch. Whole brain
learning heet dat -  dwarsverbindingen tussen linker- en
rechterhersenhelft waardoor kennis beter landt en beklijft.



Training Design Thinking
" De balans tussen theorie,
inspiratie en praktijkoefeningen is
perfect. Je leert door te doen.
 
Zowel de trainer als medecursisten
geven voortdurend feedback op
elkaars voortgang en presentatie.
Erg leeraam en inspirerend. Top!"

David - via Springest
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In-company maatwerk

VAN OPLEIDING TOT OPLOSSING
Voor bedrijven hebben we twee  opties. Heeft je team een
opleidingsbehoefte in online marketing, digital design, innovatie of UX?
Dan stellen onze business coaches in nauw overleg  onze business een
trainings- of opleidingstraject samen die één-op-één aansluit bij jouw
bedrijfsuitdaging. Zo dichten we gericht het gat tussen de kennis die je
in huis hebt, en de kennis die je nodig hebt. 
 
Ben je op zoek naar een doorbraak op een concrete business-
uitdaging? In een Innovation Factory pak je die klus met je team op,
onder leiding van een innovatiecoach. Wij zorgen voor een sprint room,
tools en heerlijke lunch. Als je wil, maken we ook een gave video van de
dag. Na afloop komt de innovatiecoach bij je langs op kantoor. Wat
heeft je team geleerd, ben je blij met de resultaten, en wat is jullie
volgende stap?
 



Populairste opleidingen 

en trainingen

Opleiding UX Design Expert - 11 dagen
Opleiding Online Strateeg - 9 dagen
Opleiding Google Master - 11 dagen
Opleiding Innovation Manager - 11 dagen
Opleiding Content Creator - 6 dagen
Training Design Thinking - 4 dagen
Training Infographics maken - 2 dagen
Training Zakelijk Tekenen - 2 dagen
Training Interaction design - 2 dagen
Training Adobe After Effects - 2 dagen



In 2019 verzorgden we 

in-company  trainingen 

voor o.a.:



P Y T R I K  D E  J O N G

Business coach
pytrik.dejong@competencefactory.nl

J U S T I E N  F R Ö L I N G

Business coach
justien.froling@competencefactory.nl

Je contactpersonen

M A R I A N N E  N O I M A N

Opleidingsadviseur
marianne.noiman@competencefactory.nl


