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Behoud van IT-talent is met de huidige 
personeelskrapte belangrijker dan ooit. Uit 
onderzoek blijkt dat 75% van de IT-mana-
gers te maken heeft met kennistekorten 
en dat het aanbieden van opleidingen tot 
behoud van medewerkers leidt, vertelt 
René Lap. Hij is Area VP EMEA & APAC bij 
het in juni ‘21 gefuseerde Skillsoft Global 
Knowledge, kwalitatief opleider in Cloud 
computing, Cyber security, Data manage-
ment en Software development. “Het is cru-
ciaal dat bedrijven juist nu blijven investeren 
in hun medewerkers. Door het samengaan 
van de twee opleiders spelen wij volledig in 
op het nieuwe hybride IT-leren”, zegt Lap.
Door de coronacrisis is, naast klassikaal 
leren, online leren sterk toegenomen. 
Global Knowledge richtte zich met name op 
klassikaal leren en Skillsoft is de marktleider 
in online leren. Door de combinatie van de 
twee methodieken ontwikkelde de opleider 

Toen Qconcepts 12,5 jaar geleden werd 
opgericht, was er een duidelijke filosofie: 
hoge kwaliteit leveren door een focus op 
audit. “In onze markt zie je veel full-service 
accountantskantoren”, zegt Cor Pijnenburg, 
partner en medeoprichter van het bedrijf. 
“Die doen heel veel, van belastingadvies tot 
juridisch advies en de controlepraktijk. Wij 
kozen destijds al bewust voor een focus op 
de controlepraktijk.”
Qconcepts heeft daarom alleen accountants 
in dienst. Mensen met ervaring, bovendien. 
“Wij proberen accountants aan te trekken 
met werkervaring”, zegt Pijnenburg. “Senior 
professionals, met een passie voor het vak. 
Na een x-aantal jaar in de audit zijn velen 
van hen de werkdruk beu en maken ze  
een keuze: ga ik naar het bedrijfsleven, 
of blijf ik in de audit? Wij proberen deze 
groep in het vak te houden. Bij ons kunnen 
collega’s werken zoals ze willen: zelf hun 

Career Journeys: een onbeperkt functie-
gericht aanbod van klassikale trainingen, 
oefenlabs en digitale trainingen volledig 
geïntegreerd in één platform. “Dit betekent 
het aanbieden van volledig individueel 
maatwerk. De deelnemer kiest zelf wat bij 
hem of haar past. Online, klassikaal of een 
combinatie”, legt Lap uit. “Dat maakt leren 
leuker en dynamischer.”
Hoe helpt Skillsoft Global Knowledge 
bedrijven met het nieuwe hybride leren? 
Via afname van ‘Skill benchmarks’ stelt 
ze vast wat een medewerker of afdeling 
wel of niet beheerst en volgt een advies 
van een leerprogramma op maat. Skillsoft 
Global Knowledge, met een hoge score als 
kwalitatieve opleider in de MT1000, levert 
haar opleidingsdiensten inmiddels aan 75% 
van de Fortune 1000-bedrijven en heeft de 
eer om meer mensen op te leiden dan wie 
dan ook.   

dag indelen, hun eigen team aansturen, en 
ambities werkelijkheid maken.”
Die werkwijze leidt tot tevredenheid onder 
de werknemers van Qconcepts, maar is 
ook goed voor de klant, legt Pijnenburg uit. 
“Natuurlijk hebben we weleens wisselingen 
in onze teams. Maar doordat onze mensen 
expliciet de keuze voor accountancy heb-
ben gemaakt, blijven ze gemiddeld langer bij 
ons werken. Bij de jaarlijkse controle komt 
de klant daardoor vaak dezelfde accoun-
tants tegen. Dat is prettig.”

Inmiddels is Qconcepts het snelst groeiende 
accountantskantoor in de Nederlandse 
auditmarkt, met circa 150 medewerkers. De 
focus ligt op een aantal sectoren, waaron-
der het mkb, woningcorporaties, healthcare 
en non-profit. Én Qconcepts staat voor het 
eerst in de MT1000. Pijnenburg: “Daar zijn 
we heel trots op. Het is een mijlpaal.”   
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