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Score Icademy B.V. 
 
Visie      

Missie      

Strategie      

Doelen: financieel      

Doelen: productontwikkeling      

Doelen: marktbenadering      

Doelen: producten en dienst-
ontwikkeling 

     

Rendementsverbetering      

Versterken en uitbouwen positie      

Stuurbaarheid realisatie      
 
Opvallende succesfactoren 
Onderscheidend ! ! ! ! ! 

Marktbenadering (focus/pmc) ! ! ! ! ! 

Kostenbesparend ! ! ! ! ! 

Productontwikkeling ! ! ! ! ! 

Transparantie ! ! ! ! ! 

Duidelijke Competentie-ontwikkeling ! ! ! ! ! 

Consistente Managementstijl ! ! ! ! ! 

Innovatie ! ! ! ! ! 

Productdifferentaties ! ! ! ! ! 
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Oordeel Nominatiecommissie 
 
Icademy B.V. is een gerenommeerde instelling gespecialiseerd in het aanbieden van online 
leermodules, een markt sterk in beweging is en waar continue ontwikkeling een vereiste is. 
Icademy B.V. biedt zich aan als de opleidingspartner waar technologie en leren samengaan in een 
sterk concept. De onderneming, die in ontstaan is in het jaar 2009, zijn vertegenwoordigd in de 
plaats Assen. Niet alleen in deze regionen is deze onderneming actief, landelijk hebben zij een 
netwerk opgebouwd van tevreden klanten. De transparantie en de klantgerichtheid die de 
onderneming hanteert is noemenswaardig en getuigd van passie voor het vak. 
 
De Nominatiecommissie van mening is dat Icademy B.V. uitgeroepen kan worden als winnaar in 
de branche en tevens in aanmerking dient te komen voor de Nationale Business Succes Award 
2014. 
 

 
 
 
 
 

 
Icademy B.V. is door de commissie tevens genomineerd als kanshebber voor: 
Hoofdprijs: Nationale Business Succes Award 2014 
 
•  Beste werkgever 
•  Meest innovatieve onderneming 
•  Snelste groeier 
•  Beste Start Up 
•  Beste vrouwelijke ondernemer/CEO 
•  Groenste bedrijf in Nederland 
•  Beste in Online Business 
 
Sectoren-awards: 
•  Beste in ICT 
•  Beste in High Tech 
•  Beste in Hospitality 
•  Beste in Maritiem / Deltatechniek 
•  Beste in Agri & Food 
•  Beste in Logistiek 
•  Beste in Bouw 
•  Beste in Chemie 
•  Beste in Zakelijke dienstverlening 
•  Beste in Retail / Consumergoods 
•  Beste Kleinbedrijf 
•  Beste in Finance 
 
 
 
 
 

Icademy B.V.  is winnaar 2014  in de branche:  
 
Online opleidingen 
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Toelichting op de beslissing van de commissie 
 
Profiel Icademy B.V. 
 
 
Sterke kernwaarden zijn onderscheidende factoren bij Icademy B.V., naast een sterke missie en 
visie staan bieden zij de klanten een open en eerlijke communicatie. Dankzij de goede waarden 
die zij hanteren hebben zij in de loop der jaren representatieve referenties opgebouwd.  
 
Samen met haar klanten, leveranciers en partners kijkt Icademy B.V. naar passende oplossingen 
en maatwerk waar nodig. Vanuit voordurende innovatie en meebewegen op de vraag van de 
markt, weet de onderneming de gewenste kwaliteit te leveren en te anticiperen op de actuele 
vraag. 
 
Resultaat met kwaliteit, dat heeft de onderneming sinds de oprichting goed begrepen en de 
Nominatiecommissie ziet een online bedrijfsopleider die zich sterk profileert ten opzichte van 
concurrentie. 

 
 
Opmerkelijk Onderscheidend Vermogen 
 
Door gedrevenheid van de medewerkers en het vertrouwen van de klanten is Icademy B.V. 
uitgegroeid tot de onderneming van nu. Een sterk merk dat bekend staat om haar modules en 
professionele processen. De service en de hoge kwaliteit van de producten komen samen, 
waarbij een tevreden klant het resultaat is. Hierbij is het maximaliseren van bedrijfsprocessen 
voor een goede prijs kwaliteit verhouding het ultieme streven.  
 
Innovatief 
 
Zoals eerder al genoemd is Icademy B.V. een onderscheidende speler op innovatief gebied. Zij 
bieden een diversiteit aan opleidingsmogelijkheden aan voor haar klandizie.  Door innovatief te 
blijven te blijven ontwikkelen willen zij blijven anticiperen en vooruit lopen ten opzichte van 
concurrentie, wat tot op heden succesvol is geslaagd. Procesoptimalisatie en ontwikkeling, de 
inhoud van de opleidingen dragen hier aan bij. In combinatie met de service die zij bieden, kan 
de onderneming haar klandizie dé gewenste oplossingen bieden.  
 
Klantgericht 
 
Icademy biedt haar klanten en cursisten een totaal oplossing met online leren, die met haar 
gebruikersgemak en toepasbaarheid direct een verbinding maakt met de dagelijkse praktijk. De 
cursisten krijgen in een goed opgezet tijdsbestek de ruimte kennis te vergaren zonder veel 
leertijd er aan kwijt te raken. Deze klantgerichte aanpak getuigd van betrokkenheid die Icademy 
B.V. hoog in het vaandel heeft staan. 
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Positie in de markt 
 
Icademy B.V. heeft een sterke marktpositie weten te vergaren met haar expertise en 
specialistische kennis binnen haar branche. De jonge onderneming valt op door de groei die zij 
hebben weten te realiseren sinds de oprichting.  

De Nominatiecommissie ziet een innovatieve, gepassioneerde onderneming die uitstekend weet 
in te spelen op de actuele klantvraag en daarnaast de ontwikkelingen binnen de online wereld 
goed in de gaten houdt.  

Icademy B.V. bevindt zich in een markt die volop kansen biedt, waar naar verwachting nog vele 
kansen zich zullen gaan voordoen, aldus de Nominatiecommissie. 

 

 
 


