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Accredited Training Course

Beoordelingen:
ING Bank

GOED

“Het geeft een goed overzicht van TOGAF®, het
trainingsmateriaal is goed en de kennis en interactie
met/van de trainer is zeer inspirerend. Ik raad deze
training aan bij anderen.”

Bol.com

GOED

“Goede combinatie van theorie en praktijk.”
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TRAININGEN

The Unit Company is preferred supplier van ABN AMRO
TOGAF®, ArchiMate® en IT4IT®
are registered trademarks of The Open Group

Organisatieverandering
Digitalisering en architectuur

Met The Unit Academy haalt u een hoogwaardig opleidingsinstituut in huis.
Wij verzorgen incompany trainingen en workshops voor managers, consultants en specialisten
op het gebied van organisatieverandering, architectuur en projectmanagement.
Onze beroepsopleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd.
Tevens zijn wij de grootste geaccrediteerde opleider van de Benelux op het
gebied van ArchiMate® en TOGAF®.
EXAMENSLAGINGGARANTIE
Onze trainingen zijn top. We vinden het belangrijk dat deelnemers slagen voor de training.
Meer dan 95% slaagt de eerste keer. Mocht dat niet lukken dan is er een examengarantie waarin

TRAININGEN OP MAAT
Incompany is een kosteneffectieve manier om een training of workshop te volgen. Afhankelijk van de

The Unit Company de kosten voor haar rekening neemt.

TEAMBUILDING

wensen van uw organisatie is het opzetten van een aangepast programma mogelijk. De doelen van de

Door met collega’s een training te volgen wordt ook het effect van teambuilding

training of workshop zijn daarbij het uitgangspunt. Het doel van de training kan verschillend zijn. Wanneer

bereikt. Een training kan een motiverende start zijn voor een samenwerkings-

het bijvoorbeeld gaat om bijspijkeren van kennis, dan is er vaak geen certificering nodig. Het is ook mogelijk

project. Ook het effect van ‘ijkpunt’ treedt op: deelnemers komen op

om een eigen casus in te brengen.

hetzelfde kennisniveau te staan door de training. Bovendien is een
training vaak een startpunt voor hernieuwde samenwerking: er

Ook de vorm en locatie zijn bespreekbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk de training over meer dan één week

ontstaat vertrouwen en verbinding. Men leert elkaar (opnieuw)

te spreiden, een andere locatie te gebruiken dan die standaard aangeboden wordt of beide TOGAF®

kennen en weet elkaar na de training weer te vinden op de

examens op één dag te doen. Liever een avondtraining? Ook dat is bespreekbaar. De vorm kan bestaan uit

werkvloer.

een training in classroom of juist e-learning. Ook een combinatie van deze vormen is mogelijk.
We bespreken het graag.

ERVAREN TRAINERS
Wij organiseren regelmatig incompany trainingen en workshops voor bedrijven als HP, ABN AMRO, ING
en Bol.com en doen dat ook graag voor uw organisatie. De trainingen worden gegeven door onze
consultants, met veel toepasbare kennis en voorbeelden uit de praktijk. Met hun ervaringen van de
werkvloer weten ze waar ze het over hebben. The Unit Company is TOGAF- en Archimate®gecertificeerd en geaccrediteerd door The Open Group.

Beoordelingen:
ABN AMRO Bank

Hewlett Packard Enterprise

GOED
“Hoewel 5 dagen erg kort is om zoveel theorie over
het TOGAF® framework te bespreken, is the Unit erin
geslaagd de belangrijskste onderwerpen te duiden.
De training is volledig gericht op de structuur van
TOGAF® en hoe te implementeren binnen de
dagelijkse werkzaamheden.”

UITSTEKEND
“Legt afhankelijkheden tussen de fasen van de ADM
duidelijk uit. Ook aansluiting op de praktijk wordt
gedekt.”

