
Inspire biedt gelijkgestemde vakgenoten een uniek concept van kennisdeling, 

van een persoonlijk netwerk en het uitwisselen van ervaringen. Samen met 

expertisepartners organiseren wij kwalitatief hoogstaande bijeenkomsten 

voor kleinschalige kennisdelingsgroepen. Met bijna 400 deelnemers laten 

wij ‘het netwerk werken’.

KENNISDELINGSGROEPEN
Bij Inspire zijn ongeveer 18 kennisdelingsgroepen actief. Iedere groep bestaat 

uit zo’n 20 deelnemers, werkzaam bij een diversiteit aan organisaties. De 

deelnemers ontmoeten elkaar drie á vier keer per jaar om actuele thema’s te 

behandelen. Zij bepalen zelf de thema’s en spelen desgewenst een rol in de 

voorbereiding. Deze groepsbijeenkomsten worden naar behoeften van de 

leden inhoudelijk ondersteund door onze onderwijs- en expertise partners. 

Door het gastheerschap af te wisselen, is de setting van iedere bijeenkomst 

steeds weer anders.

Daarnaast worden er per jaar drie landelijke themabijeenkomsten georgani-

seerd die toegankelijk zijn voor alle leden. Deze themabijeenkomsten  zijn 

breder dan het eigen vakgebied en de diversiteit aan deelnemers maakt 

kruisbestuiving tussen vakgebieden mogelijk.

KENNISMAKELAAR
Op verzoek van deelnemers, gebaseerd op een kennisvraag, koppelt 

 Inspire twee of meer deelnemers aan elkaar voor een gesprek. Tijdens dit 

gesprek wisselen deelnemers kennis uit over het onderwerp, waarmee zij 

elkaar helpen en elkaars netwerk intensiveren en uitbreiden. Wij zullen 

 ondersteunen bij het organiseren en deze dienst valt binnen het lidmaat-

schap. Je stuurt een mailtje met de vraag naar het Inspire team en wij 

 nemen actie!

IN-COMPANY GROEPEN
De in-company bijeenkomsten organiseren wij binnen een organisatie voor 

een afdeling of groep. Wij zetten professionele trainers en coaches in om 

samen met de groep van elkaar te leren, elkaar beter te leren kennen en om 

de business van de organisatie waarbinnen de groep werkzaam is beter te 

leren begrijpen. Centraal staat het vergroten van de kennis van de deelne-

mers in combinatie met het verbeteren van vaardigheden die nodig zijn om 

deze kennis effectief in de organisatie in te zetten.

EXPERTISE- & ONDERWIJSPARTNERS
Voor het organiseren van de bijeenkomsten werken wij samen met onze 

expertisepartners, zoals Erasmus Universiteit, Universiteit van Tilburg, RSM, 

Avans Hogescholen, TIAS, Hogeschool Utrecht, Fontys Hogescholen, EY, 

ONTMOETEN, 
VERBINDEN EN KENNIS DELEN

‘Persoonlijk contact’ en ‘openheid’ zijn de pijlers van Inspire. Wij geloven dat persoonlijk contact de manier is om jouw 
netwerk en vakkennis verder te ontwikkelen. Door dit in een vertrouwde, vakkundige en inspirerende setting samen 
met gelijkgestemden te organiseren, ontstaat er een veilige omgeving voor het delen van persoonlijke ervaringen.
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RED The Network, Governance University, Finext, Broosz, de Voort Advocaten 

en  Governance in Balans. Door deze krachtige samenwerking zijn wij  

in staat om vakinhoudelijke en kwalitatief hoogstaande bijeenkomsten te 

 organiseren, waarbij er een directe wisselwerking ontstaat tussen theorie  

en praktijk.

ONLINE COMMUNITY
Buiten de bijeenkomsten hebben de deelnemers met elkaar contact via de 

Inspire community website. Dit online platform biedt deelnemers een 

 beveiligde omgeving, waarbinnen zij met elkaar kunnen discussiëren, elkaar 

kunnen bevragen over bepaalde thema´s en zijn er mogelijkheden voor het 

delen van documenten & presentaties. Daarnaast is de samenstelling van je 

groep inzichtelijk samen met de agenda met geplande bijeenkomsten en 

kun je je aanmelden voor de bijeenkomsten. 

LIDMAATSCHAP
Lidmaatschap aan een Inspire kennisgroep bedraagt € 1.450,- per jaar excl. 

BTW (vanaf prijs). Voor dit bedrag neem je drie tot vier keer per jaar deel aan 

de bijeenkomsten van je kennisgroep, heb je de mogelijkheid om landelijke 

themabijeenkomsten bij te wonen en kun je een beroep doen op het Inspire 

team als Kennismakelaar.

De Inspire bijeenkomsten zijn PE geaccrediteerd door het NBA voor RA/

RC, PE-plichtigen en het NOB voor fiscalisten.

Bij interesse of aanmelding vindt er een persoonlijk intakegesprek plaats. 

 Tijdens dit gesprek bespreken wij jouw ervaring en ambities. Op basis hiervan 

bekijken we  samen bij welke kennisgroep jij het beste kunt aansluiten. Wij 

hechten veel waarde aan dit intakegesprek, omdat wij er zeker van willen 

zijn dat de  deelnemers aan de kennisgroepen elkaar versterken. Op deze 

manier kunnen alle deelnemers het beste uit de bijeenkomsten halen.
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