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Training
Wim van Vliet: 'Ik ben vooral onder de indruk van het Kenniscentrum'

Unieke combinatie van kennis
en praktijk bij Info Support
Al sinds 1992 is Info Support geautoriseerd partner van Microsoft. Als partner
verzorgt Info Support een uitgebreid scala aan opleidingen, examens en
consultancydiensten. Wim van Vliet, manager Partner Readiness bij Microsoft,
vertelt over de samenwerking met Info Support op het gebied van trainingen.
wikkelstraat opgezet. Ik was echter vooral onder de
indruk van het Kenniscentrum. Info Support combineert daar theorie en ervaringen van de consultants
uit de praktijk. Het is vrij uniek dat kennis en praktijk
zo verweven zijn; er zijn slechts een paar bedrijven
die volgens dit principe werken.'
De bedrijfscultuur sprak Van Vliet ook aan: 'Er was
direct een klik tussen onze culturen. Dat merk je aan
het contact tussen onze medewerkers; de samenwerking van bijvoorbeeld onze techneuten en die
van Info Support verliep buitengewoon soepel.'

Samenwerken aan projecten
Na deze eerste kennismaking is Microsoft gaandeweg
steeds meer projecten samen gaan doen met Info
Support. In één van de eerste projecten hebben de
twee organisaties trainingen ontwikkeld voor de
nieuwe technologie SQL Server. 'Die trainingen zijn
natuurlijk bedoeld voor onze eindgebruikers, maar
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Vertrouwen als thema

Maar deze grote IT-bedrijven hadden ook al snel

Van Vliet vertelt dat er een spanningsgebied bestaat
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instantie natuurlijk nog geen trainingen voor. Dan ontwikkelen wij zelf een training waarmee

Gepassioneerde medewerkers Ieder jaar wordt onderzocht wat de beste ICT-bedrijven
van Nederland zijn. Van Vliet: 'Ik kan met trots melden dat Microsoft ook regelmatig in de lijst met
beste bedrijven voorkomt, maar we staan niet altijd hoger in de lijst dan Info Support. Ook de
medewerkers zijn erg tevreden. Info Support investeert namelijk veel in zijn mensen. Iedere
woensdagavond is er bijvoorbeeld een ISKA, een Info Support Kennis Avond, waarbij alle
medewerkers hun kennis en ervaringen uit het veld met elkaar kunnen delen. Het verloop is dan
ook marginaal bij Info Support. Alle medewerkers zijn gepassioneerd, pro-actief en bereid om tot
het uiterste te gaan. Ik vind dat echt fenomenaal.'
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