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Marlijn Academie is een erkende onderwijsinstelling  
die vanuit een adviesrol operationeel meedenkt met  
organisaties. Marlijn Academie gaat verder dan de klassieke 
manier van opleiden, is flexibel in de uitvoering, deskundig  
en stelt de ontwikkelbehoefte van het individu binnen de  
organisatie centraal. Daarmee wordt tegelijk de organisatie 
zelf naar een hoger niveau wordt getild en wordt slim  
ontwikkelen een gemeenschappelijk doel.

Marlijn Academie denkt en werkt mee aan de slimme 
groei in Europa en ondersteunt het leven-lang-leren  
initiatief.

Ontwikkel uw medewerkers als individu, creëer een betere werk-omgeving, 
groei als lerende organisatie en verhoog dankzij deze continu innoverende 
manier van denken én werken het bedrijfsrendement van uw organisatie.

Slim ontwikkelen

Marlijn Academie
Ondernemend Onderwijs in Organisaties

Marlijn Academie
De Langeweg 22
4771 RB  Langeweg

T  0168 - 331 700
E  info@marlijnacademie.nl
I  www.marlijnacademie.nl en www.marlijnadvies.nl
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Marlijn Academie is een erkende MBO onderwijsinstelling 
en uw partner op het gebied van Organisatieonderwijs. 
Zij ondersteunt profit en non-profit bedrijven bij het  
creëren en optimaliseren van een eigen academie.  
Marlijn Academie luistert naar uw behoeftes op het  
gebied van ontwikkeling en biedt u een passend en  
innovatief opleidingsconcept, waarin u, als organisatie, 
zelf keuzes maakt en kernwaarden centraal stelt op  
het gebied van kennis, ontwikkeling en groei van uw 
medewerkers.

Marlijn Academie zorgt tevens voor de borging van  
onderwijskundige en fiscale kwaliteit. Wij adviseren,  
begeleiden en ondersteunen u gedurende het gehele 
proces van werkend en praktijkgericht leren op ieder 
niveau.

Ontwikkeling door bedrijfsgericht opleiden is de sleutel 
naar duurzaam succes van uw organisatie. Maar waarom 
zou u daarbij voor Marlijn Academie kiezen?

Marlijn Academie is uw aanspreekpunt op het gebied  
van competentie-ontwikkeling. Maar wij leiden niet op,  
wij voorzien in een behoefte, uw behoefte. 
Deze behoefte kan zijn:

• Een hogere productiviteit op de werkvloer;
•   Een hogere omzet en verbeterd bedrijfsrendement;
•  Het verhogen van de deskundigheid en motivatie  

van uw medewerkers;
•  Een hogere inzet en resultaatgerichtheid van uw  

medewerkers;
• Het beheersen van opleidingskosten;
• Een verbeterde kwaliteit van uw product en/of dienst.
•  Een cultuur van continu leren en verbeteren binnen  

uw organisatie.

Marlijn Academie bekijkt samen met u waar uw behoef-
ten liggen en draagt zorg voor het bereiken/behalen 
van uw doelstelling door het verder ontwikkelen van uw 

De toegevoegde waarde van opleiden via  
Marlijn Academie kent een aantal speerpunten:
•  Wij bieden u erkende MBO en/of HBO opleidingen, 

geheel op maat, rekening houdend met uw specifieke 
wensen (bijv. Lean management) op het gebied van 
vakkennis en vaardigheden. Marlijn Academie selec-
teert samen met u een team van opleiders die met u 
de competenties ontwikkelt die nodig zijn. Natuurlijk 
worden ook uw interne opleiders in het leerproces 
betrokken waarbij Marlijn zorgt voor de adequate  
kwalificatie. 

•  Marlijn Academie verstaat de taal van het onderwijs 
en vertaalt deze naar de cultuur & spreektaal van uw 
organisatie.

•  Marlijn Academie is uw aanspreekpunt; wij ondersteunen 
en ontzorgen zowel op onderwijskundig, administratief 
als op fiscaal gebied en maken diplomerend erkend 
opleiden op maat ook binnen de huidige wetgeving 
mogelijk. 

Innovatief in opleiden - slim in 
ontwikkelen - gericht op resultaat! 

What if you train them 
and they leave?

What if you don’t train 
them and they stay?

medewerkers en het op een hoger plan tillen van reeds 
aanwezig, maar nog niet ten volle benut talent. Dit alles 
erkend, op maat en op ieders niveau. Marlijn Academie 
zorgt voor de juiste opleiding, kennis, in de juiste dose-
ring en op de juiste plaats. U investeert, in uw mensen, 
maar bovenal in uw eigen organisatie. 

Het voordeel erkend opleiden
Dankzij beter geschoolde medewerkers creëert u een 
hogere productiviteit, waardoor deze investering zich  
zelf terugbetaalt. Daarbij kunt u als opdrachtgevende 
organisatie, mits uw medewerkers gaan voor volledige  
diplomering door onze slimme manier van erkend  
opleiden in aanmerking komen voor branche  
stimulerende maatregelen en de subsidieregeling 
Praktijkleren, die vanaf 1 januari 2014 beschikbaar is.  
Zo bent u dus ook nog eens budgettair slim aan het 
ontwikkelen. Marlijn Academie begeleidt u graag bij de 
aanvraag van de subsidieregeling Praktijkleren en is van-
zelfsprekend vraagbaak voor al uw vragen en mogelijk-
heden hieromtrent. Wellicht kan dit net dat duwtje in de 
rug geven, om juist in deze tijd te starten met een duur-
zame ontwikkeling en opleiding van uw medewerkers. 

De voordelen  
van Slim 
Ontwikkelen

“Zonder de inzet van Marlijn Academie was  
dit opleidingstraject niet succesvol geweest”  
LUXAFLEX NEDERLAND

Inspiratie wordt geboren tijdens slim werken


