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FIT4BUSINESS 

Wil jouw organisatie de partnerstatus 
behalen? Global Knowledge helpt je 
met Fit4Business op weg naar succes! 



Waarom heb ik hulp nodig bij het behalen van mijn 
Partnerstatus?
IT-leveranciers stellen een grote hoeveelheid eisen aan 
organisaties die deel willen nemen aan hun partnerprogramma. 
Het overzicht houden over je voortgang is daardoor moeilijk. 

Global Knowledge kan je aan inzicht in je Partnerstatus 
helpen. Met Fit4Business nemen we je werk uit handen. Global 
Knowledge legt de eisen van de partnerprogramma’s vast en 
houdt het certificeringsproces van je medewerkers bij. Zo kun je 
in één oogopslag zien wie er nog examen moet doen. Natuurlijk 
verzorgen we ook tussentijdse analyses – zodat jij precies weet 
hoe ver je van de Partnerstatus bent verwijderd. 

Intake  
Samen met jou onderzoeken onze accountmanagers wat je 
huidige situatie als Channel Partner is. We leggen vast welke 
specialisaties of competenties je wilt behalen en welk niveau van 
het partnerprogramma je organisatie nastreeft. 

Vervolgens wordt er gekeken hoe ver je medewerkers zijn. Eerst 
kijken we hoe ver iedereen is. Daarna kun je eenvoudig beslissen 
welke medewerkers het beste een bepaalde rol kunnen vervullen. 
Op basis van een eerste tussentijdse analyse geeft Global 
Knowledge je advies.

Planning
Uit die eerste intake rolt een plan waarin al je doelstellingen 
staan – zowel op het niveau van de organisatie als van je 
medewerker. Medewerkers krijgen een duidelijk certificeringsdoel 
zodat zij precies weten welke examens ze moeten halen en welke 
trainingen ze voor deze examens kunnen volgen. 

Trainingsaanbod & Beheer
Op basis van de tussentijdse analyse kan je medewerker 
worden ingeschreven op de benodigde trainingen. Ook plannen 
we meteen een examen in. Global Knowledge houdt de 
veranderingen bij in het Fit4Business portal.

Communicatie & Rapportage
Natuurlijk stellen we alles in werk om ervoor te zorgen dat je 
Fit4Business-traject op tijd wordt afgerond. Tussentijds toch 
weten hoe het gaat? Je kunt altijd terecht op de Fit4Business 
website om de voortgang te bekijken.

Planning Evaluatie & Status behoud
Partnerstatus behaald? Na afloop zorgen we er samen voor 
dat je medewerkers op tijd voldoen aan de criteria voor 
hercertificering. Zo weet je zeker dat je de Channel Partnerstatus 
behoudt. 

Tot slot maken we een plan voor de tweede generatie 
medewerkers in je organisatie. Welke trainingen moeten zij 
volgen? Welke certificeringen moeten zij behalen? Zo voorkom 
je dat je je Channel Partnerstatus verliest door het vertrek 
van bepaalde werknemers. In het Fit4Business portal zie je 
eenvoudig wie de vervangers zijn.
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Partnerstatus 
behalen? 
Heb je wel eens aan Fit4Business 
gedacht? Met het programma 
Fit4Business zorgt Global 
Knowledge dat je je Microsoft of 
Cisco Partnerstatus behaalt en 
behoudt.

Met Fit4Business houd je 
overzicht in het proces in aanloop 
naar je partnerstatus. Fit4Business 
geeft je een overzicht per IT-
leverancier. Dat overzicht kun je 
wanneer je maar wilt inzien in het 
Fit4Business portal.

IK WIL MEER WETEN!
Nog vragen? Meer informatie nodig?
Neem contact op met één van onze Channel  
Accountmanagers.

Kevin Dessens
Channel Account Manager
T. 06 52015146
kevin.dessens@globalknowledge.nl

Tobias Christiaanse
Channel Account Manager
T. 030 608 9359
tobias.christiaanse@globalknowledge.nl
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