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CONTACT:

Aangenaam, wij zijn Zarian Intellectual Capital Management.

Maak kennis en neem contact op met F.(Frank) Engelen MBA, 

telefonisch bereikbaar op + 31 (0)6 48 46 67 97. Of per email: zariangroup@gmail.com 

Wij vertellen u dan graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen.

Bezoek onze website voor meer informatie over onze expertises.

www.zarian-icm.nl

Zarian Corporate Advisors 

Zarian Business Academy    

Zarian Research & Knowledge Center  

Breinleren: The Journey to Excellence!
Foto: fMRI ingekleurd, impact of Brainteasers
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                                             Zarian Corporate Advisors

Zarian Corporate Advisors is een gerenommeerd Nederlands adviesboutique voor organisatie 
ontwikkeling waar professionals samenwerken op het gebied van Human Capital 
en Strategy & Operations. 

Onze dienstverlening richt zich op bestuurlijk-strategische advisering, kennisontwikkeling,
 inspiratie en ervaringsleren. 

Sinds 2007 helpen we onze MKB-cliënten in het nemen van de beste beslissingen voor hun organisatie. 
Als trusted-advisor creëren we samen met hen het draagvlak voor een besluit.

We zoeken altijd naar het optimum tussen relatie- en resultaatgerichtheid, relatiegericht doelen 
behalen is noodzakelijk om de continuïteit te borgen.

Het is onze passie om MKB-cliënten met behulp van de allerbeste kennis en expertise van 
uitzonderlijk waardevolle inzichten te voorzien. 

Met Zarian Corporate Advisors heeft u een partner die u helpt de toekomst van uw organisatie 
vorm te geven.  

Zarian Corporate Advisors geeft hoogwaardig kwalitatief advies, gericht op blijvend 
concurrentievoordeel voor haar cliënten. 

Onze adviezen richten zich altijd op de lange-termijn groeistrategie van onze cliënten. 

Onze aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid, toegankelijkheid en een pragmatische 
benadering waarin het belang van de cliënt voorop staat. 
We hechten veel waarde aan persoonlijk contact en samenwerking.

Onze relaties met cliënten zijn gebaseerd op partnerschap, continuïteit en wederzijds vertrouwen.

 Zarian Research & Knowledge Center

Zarian Research & Knowledge Center is een onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel vormt in 
de kennisketen tussen de wetenschap, bedrijven en organisaties. 

Onze expertise voeden en vernieuwen we continu vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast zijn onze analyses gebaseerd op degelijke methodologieën en op de grondbeginselen die 
ons onafhankelijk en onpartijdig houden. Zarian Research & Knowledge Center baseert haar advies 
altijd op onafhankelijke en feitelijke analyses.

Maak een afspraak en ontdek wat we voor u kunnen betekenen!

Kennis is macht: maar kennis delen is kracht

Zarian Business Academy

Zarian Business Academy richt zich op professionals in het bedrijfsleven en biedt voor deze doelgroep 
verschillende hoogkwalitatieve ontwikkelprogramma’s.

Zarian Business Academy biedt een inspirerend leerpodium voor een persoonlijk en professioneel 
ontwikkelpad. Ons excellentieprogramma bestaat uit de compacte intensieve ontwikkelprogramma’s*:

	 	 New-Renaissance	Soft	Skills
	 	 Boardroom	Dynamics	Fundamentals
                                                 * We passen integraal diverse ontwikkelversnellers toe zoals: Breinleren, Storytelling en de 360 graden feedback methode 

                                               Maatwerkprogramma’s  

Onze ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van maatwerktrajecten en open opleidingen houden 
we niet voor onszelf. Die stellen we ook beschikbaar aan andere organisaties. 

Naast onze standaard ontwikkelprogramma’s levert Zarian Business Academy volledig op maat 
ontwikkelde leerprogramma’s. Deze programma’s zijn altijd een interessante mix van wetenschap en 
praktijk.

Zarian Business Academy ontwikkelt maatwerkprogramma’s altijd in co-creatie met u als cliënt.

Om u een impressie te geven tonen we hieronder enkele voorbeelden van maatwerk programma’s:

	 	 Advanced Management programma’s : Focus on Leadership development
                Inspirerend & Dienend Leiderschap + actief sturen op rendement en continuïteit.  

	 	 Fast Track (Katapult) programma’s : Negotiating for Value Creation  
  Commerciële en competitieve vaardigheden, netwerken, gericht toepassen van 
                              beïnvloedings instrumenten en het realiseren van resultaat gedreven doelen. 
                              Diep inzicht in rationele en niet-rationele besluitvormingsprocessen.

	 	 Onboarding programma’s 
  Introductie, netwerk en mentoring trajecten voor nieuwe collega’s.
  
	 	 Next Step programma’s : Building On Talent  
  Excellentieprogramma voor hoog gemotiveerde en getalenteerde professionals, gericht  
  op de kerndomeinen talentontwikkeling en persoonlijkheidsvorming.

	 	 Summerschool programma’s : 
  LearnLab Education Accelerator programma’s met een culturele, sociale en intellectuele  
  horizon. Getalenteerde professionals helpen met uitdagende onderwerpen om zich 
  verder te ontwikkelen. Gericht op het realiseren van een hoger probleemoplossend 
  vermogen, creatief of scheppend denken en excelleren in samenwerken.

Maak een afspraak en ontdek wat we voor u kunnen betekenen!
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