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CMOTALK EN SRM BUNDELEN KRACHTEN
IN NIEUW PARTNERSHIP
Praktijkopleider voor marketing- en communicatieprofessionals SRM en

CMOtalk, de exclusieve marketingcommunity voor CMO’s en marketingpodcast op

BNR, werken sinds kort samen. Deze samenwerking versterkt het

opleidingsaanbod en biedt community-members extra voordelen. Via SRM, NIMA

Education Partner, kunnen zij nu bijvoorbeeld PE-punten behalen voor het

bijwonen van CMOtalk-events. De opleidingen en trainingen van SRM zelf zijn ook

NIMA/PE-geaccrediteerd. Bovendien krijgen members van de CMOtalk

community en hun teamleden 20% korting op alle cursussen, ook waar het gaat

om incompanytrajecten.

CMOTALK

CMOtalk, de prijswinnende marketingpodcast op BNR, wil marketing- en

communicatieprofessionals informeren en inspireren. Om de week interviewt oprichter Klaas

Weima Nederlandse Chief Marketing Officers over actuele marketingthema’s. Centraal staat

hun marketingvisie op thema’s als digitale transformatie, innovatie en marketingcommunicatie.
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Weima, tevens founder en managing director van reclamebureau Energize, over de

samenwerking met SRM: “Dit partnership onderstreept de waarde van educatie binnen onze

CMO-programma’s. De samenwerking met dé marketingopleider van voelt dan ook als een

warm bad. Daarnaast zijn we blij dat onze inhoudelijke programma’s nu NIMA/PE-

geaccrediteerd zijn en dat we onze members en hun team met deze educatiepropostie extra

meerwaarde kunnen bieden.”

SRM

SRM is de praktijkopleider voor ambitieuze marketing- en communicatieprofessionals. Al ruim

60 jaar biedt deze opleider gerenommeerde trainingen en vakopleidingen op elk niveau. Voor

de beginner op A-niveau, de specialist op B- of C-niveau en voor de absolute strategische top op

D-niveau. Als NIMA Education Partner biedt SRM ook NIMA-opleidingen die naadloos

aansluiten op de NIMA-examens. De meeste SRM-alumni hebben uitstekende posities binnen

het bedrijfsleven. Juist daarom wordt SRM gezien als de standaard voor marketing- en

communicatieopleidingen.

Maarten Nijboer, directeur SRM, over de samenwerking met CMOtalk: “Als opleider is het ons

doel om het marketing- en communicatievak in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te

krijgen. We hebben oog voor commercie, maar zoeken daarbij ook altijd naar de balans met

maatschappelijke relevantie. De ethische en duurzame aspecten van het vak vinden we

minstens zo belangrijk. Dat we nu samenwerken met de kwalitatief meest hoogstaande CMO

Community zien we dan ook als een vanzelfsprekendheid.”



MEER INFORMATIE
Wil je meer weten over het partnership tussen CMOtalk en SRM, kijk dan op srm.nl of

cmotalk.nl. Heb je vragen over de opleidingen of trainingen van SRM of ben je benieuwd wat

SRM kan betekenen voor je organisatie? Neem dan contact op met Maarten Nijboer via

maarten@srm.nl of 06-150 389 64.
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OVER CMOTALK

CMOtalk is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het meest kwalitatieve CMO-netwerk van Nederland. Met de
prijswinnende marketingpodcast en exclusieve events is het een begrip in marketingland.
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Oprichter Klaas Weima interviewt maandelijks Nederlandse Chief Marketing Officers over actuele
marketingthema’s. Centraal staat hun marketingvisie over thema’s als digitale transformatie, innovatie en
marketingcommunicatie. Meer informatie vind je op cmotalk.nl.

CMOTALK
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