
 Groei je mee?
Voor een vast bedrag per maand,

krijg jij onbeperkte groei.



Met een groei-licentie van Into Academy krijg je onbeperkt toegang tot alle trainingen en de extra's. Voor een vast, laag
bedrag per maand. Trainen wat jij wilt, wanneer jij wilt. Jouw training start met een e-learning. Hierna ben je welkom
voor de training die live plaatsvindt bij Into Academy. Wil je jezelf en je team doorlopend ontwikkelen? Ga voor groei
met een Groei-licentie van Into Academy.  Zo werken we samen aan een groeiende organisatie. Groei gegarandeerd.

'Sorry, het budget is op'

 

'Nee, deze cursus was niet begroot'

 

'Excuus, zet maar op het opleidingsplan voor volgend

jaar'

Nooit meer:

Wat is een Groei-licentie?
Onbeperkte persoonlijke groei!

Als er een nieuwe training op onze kalender komt, mag je daar ook heen. Met jouw groei-licentie heb je
onbeperkt toegang tot al onze trainingen. En alle extra's die we aanbieden in de themaweken. En dat voor een
vaste, lage prijs. 

Ja, ik kies de training Content schrijven, komt me nu goed uit!'

 

'Deze training Prioriteiten Stellen kunnen we  als team doen!'

 

'Ga je mee naar de training Motiverend gesprek, handig voor

de jaargesprekken die eraan komen!'

 

Wel altijd:

https://intoacademy.nl/training-content-schrijven
https://intoacademy.nl/training-prioriteiten-stellen
https://intoacademy.nl/training-motiverend-gesprek


Doorlopende groei doordat communicatie
versterkt en relaties verstevigen

Doorlopende groei

Goed werkgeverschap; je stimuleert een
continu leercultuur voor collega’s. 
Je bindt, boeit en stimuleert collega's om te
groeien en te ontwikkelen.

Goed werkgeverschap
Kwaliteit: 9,7 gemiddeld.
4,8 ***** op Google Review.

Hoge kwaliteit trainingen

Live leren in kleine groep met aandacht voor
jou.

Alle aandacht voor jou

Dit zorgt voor betere communicatie, betere
relatie en dat resulteert in betere resultaten. 

Groei wordt mindset

Ervaren, professionele vaktrainers met een
actueel aanbod van trainingen.

Social skills trainen wanneer jij het
nodig hebt.

Alle voordelen op een rij
Waarom zijn de Groei-licenties een goed idee?



''In de training Talent Ontdekt heb ik
ontdekt dat ik talent heb en dat ik mag

shinen!'

 
Myriam Come 

Begeleider Gehandicaptenzorg 

"Trainen bij Into Academy: it's a
celebration!"

 
Bert ter Haar

lid RvB

"Dit is een super mooie training met mooie
inzichten om een top presentatie neer te

zetten."

Marinke Schuijt
Meander Medisch Centrum



Wat krijg je met een Groei-licentie?

Onbeperkt toegang tot alle trainingen live in de Academy

Lestijden 9.00 - 12.00 uur of 13.15 - 16.15 uur.
Elke dag kun je (gratis) meelunchen.
Iedere dag kan je bij ons training volgen.

Onbeperkt toegang tot al onze e-learnings

1 - JARIG
ABONNEMENT

Toegang tot alle extra's 
Je bepaalt zelf aan welke extra's jij deelneemt.
Elke week staat in het teken van een thema; presenteren,
schrijven, focus of de week van de fitheid bijvoorbeeld.



prijs per maand, per persoon

21 - 50 collega’s                    
51 - 100 collega’s                  
101 – 250 collega’s               

250 of meer:
Neem contact op en laat je
verrassen door de
aantrekkelijke staffelkorting 
die jullie ontvangen.

Prijzen

€ 99 
€ 93
€ 89



1. Masterclass Alles is Communicatie cadeau!
Jullie kiezen voor tenminste 21 licenties? 
Gefeliciteerd. Je ontvangt 1x de Masterclass Alles is Communicatie cadeau. Je kiest zelf of je dit energieke en
verfrissende leermoment inzet voor je hele organisatie of voor een specifiek team.

2. Tien tickets voor de Balansdag 12 oktober 2023 cadeau!
Jullie gaan voor meer dan 50 licenties? Dan krijg je per 5 licenties 1 ticket cadeau voor de Balansdag. Deze vindt
plaats op 12 oktober 2023. 

3. 13e maand cadeau!
Een 13e maand is altijd fijn. Je krijgt 'm nu cadeau als je minimaal 150 groei-licenties inkoopt. 
De 13e maand is voor onze rekening. 

Of je nu 30, 300 of 3.000 licenties afsluit; je kiest voor groei en dat is een felicitatie waard. 
Gefeliciteerd en graag tot snel bij Into Academy!

Welk cadeau spreekt jou het meeste aan?
Kies je cadeau!

https://intoacademy.nl/masterclass


Deze trainingen kun je live volgen bij de Into Academy

COMMUNICATIE TIME MANAGEMENT

SCHRIJVEN DUURZAME INZETBAARHEID

Training Feedback
Training Motiverend Gesprek 
Training Effectief Vergaderen
Training Verkoopgesprek

Training Prioriteiten stellen 
Training Omgaan met Stress 

Training Content Schrijven 
Training Foutloos Schrijven 
Training Helder Schrijven  
Training Krachtig Mailcontact 

Training Lifestyle & Energy 
Training Zelfvertrouwen Versterkt
Training Talent Ontdekt 

PRESENTEREN

Training Presentatie Ontwerpen
Training Overtuigend Presenteren
Training Netwerken en Pitchen

Lestijden: 9.00-12.00 of 13.15-16.15
Welkom om mee te lunchen, onze
lunchtafel staat dagelijks van 12.15 - 13.00
uur voor je klaar. 

Locatie: Into Academy, 
De Kronkels 5a in Bunschoten

LESINFO

Zodra  er een nieuwe training op de
kalender komt, mag je ook die gratis
volgen!



Iedere week staat er één thema centraal bij Into Academy. Je volgt trainingen en kan kosteloos meedoen met
toffe extra's. Zo kan je in De Week van het Schrijven bijvoorbeeld een schrijfgesprek inplannen. In De Week van
de Fitheid kan je deelnemen aan een webinar 'Alles over Adem'. Iedere week zijn er leuke extra's. Jij mag overal
aan meedoen. Maar kies vooral wat jij belangrijk vindt! Je vindt de agenda op intoacademy.nl/themaweken
2023
1. Week van het Presenteren
Wk 14:  3-9 april | Wk 35: 28 aug tot en met 1 sept | Wk 46: 13-17 november
2. Week van het Gesprek  
Wk 15: 10-16 april | Wk 36: 4-8 september | Wk 47: 20-24 november
3. Week van de Carrière
Wk 16: 17-23 april | Wk 37: 11-15 september | Wk 48: 27 nov tot en met 1 dec
4. Week van het Schrijven
Wk 19: 8-12 mei | Wk 38: 18-22 september  | Wk 49: 4-8 december 
5. Week van Feedback 
Wk 21: 22-26 mei | Wk 40: 2-6 september | Wk 50: 11-15 december
6. Week van de Focus  
Wk 22: 29 mei tot en met 2 juni | Wk 41: 9-13 oktober | Wk 51: 18-22 december 
7. Week van de Marketing 
Wk 23: 5-9 juni | Wk 43: 23-27 oktober
8. Week van de Duurzame inzetbaarheid 
Wk 20: 15-19 mei | Wk 24: - 12-16 juni |  Wk 39: 25-29 oktober | Wk 44 - 30 okt tot en met 3 nov
9. Week van de Samenwerking
Wk 25: 19-23 juni | Wk 45: 6-10 oktober

Welke extra's spreken jou aan?
Themaweken



De Kronkels 5a | 3752 LM Bunschoten   
033-7370459 | hallo@intoacademy.nl 

Scan de QR- code en plan direct een
adviesgesprek in

Ga voor GROEI!
Wij helpen je graag

Jouw trainers


