in samenwerking met

6-daagse collegereeks

HR businesspartner
Verstevig jouw positie als HR businesspartner
Wil jij groeien naar een beleidsbepalende en strategische rol als HR businesspartner?
En de toegevoegde waarde van het HR-beleid goed kunnen onderbouwen? Vergroot in korte tijd
jouw kennis van actuele en bedrijfskundige thema’s tijdens de Collegereeks HR businesspartner.
Leer van experts je kennis en kunde van HRM en je positie als businesspartner te versterken.

Na aﬂoop van de Collegereeks HR businesspartner:
 Functioneer je als businesspartner en weet je hoe je strategische partner kan zijn voor het
lijnmanagement.
 Versterk je jouw positie binnen de organisatie en kan je jouw HR-missie en visie afstemmen
op de organisatiedoelen.
 Heb je jouw kennis op bedrijfskundige onderwerpen aangescherpt en kan je aantonen hoe
HR meerwaarde levert aan jouw organisatie.

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/hrbusinesspartner

6-daagse collegereeks HR businesspartner
De volgorde van de colleges kan verschillen per editie. Houd de website in de gaten voor het actuele programma.

College 1
Futureproof HR
Voor- en najaar

In dit college gaan we in op het belang van purpose, strategie, leiderschap,
bemensing en hulpmiddelen om zo’n transformatie te realiseren. Daarbij zullen we
ook concreet stilstaan bij hoe je de korte termijn, bijvoorbeeld een crisis als gevolg
Dr. Mike Hoogveld

van Corona, kunt combineren met de lange termijn. Als HR-professional krijg je hierbij

Adviseur, spreker en
gastdocent. Hij is daarnaast
auteur van diverse
bestsellers

een praktische gereedschapskist aangereikt waaruit je kunt putten om een
volwaardige sparringpartner te zijn.

College 2
De strategische rol van HR
Voor- en najaar

Het eerste college in deze reeks is gericht op het maken van scenario’s en
het genereren van strategische opties op zowel het gebied van personeel, als
organisatieontwikkeling. Cruciale vaardigheden die HR onder de knie moet krijgen
Renate Kenter

om een wendbare business partner te zijn en een katalysator die kennis verbindt.

Strategie consultant,
facilitator en trainer

College 3
Strategische Personeelsplanning
Voor- en najaar

Strategische personeelsplanning (SPP) geeft je de sturingsmogelijkheden om meer grip
op de kwaliteit en dynamiek van jouw organisatie of afdeling te krijgen. Met SPP kan je
knelpunten op het gebied van personele bezetting binnen jouw organisatie, afdeling
Drs. Hanneke Moonen

of team voorkomen of oplossen. SPP is een cyclisch gesprek waarin leidinggevenden

SPP-expert

over de afdelingsgrenzen heen kijken en gezamenlijk een analyse maken en tot beleidskeuzes en een actieplan komen. Het college van Hanneke Moonen is een praktijkgericht
college met tips en werkvormen. Hanneke neemt je mee in het proces waarbij het
van belang is de route en valkruilen te kennen.

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/hrbusinesspartner

6-daagse collegereeks HR businesspartner
De volgorde van de colleges kan verschillen per editie. Houd de website in de gaten voor het actuele programma.

College 4
Talentmanagement
Voor- en najaar

Dit college zet personeelsmanagement in strategisch perspectief. Deelname aan dit
vernieuwende college levert een verruiming van het eigen blikveld op en draagt bij aan
een professionele aanpak van talentmanagement. De invloed van macro-economische
Prof. dr. Lidewey
E.C. van der Sluis
Hoogleraar Strategisch
Talentmanagement aan
de Nyenrode Business
Universiteit

ontwikkelingen en actuele arbeidsverhoudingen wordt in dit college gespiegeld
aan actuele kennis vanuit de wetenschap.

College 5
Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid
Voor- en najaar

Dit college gaat over duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch
HRM. Het is gericht op het inzetbaar houden van alle medewerkers, rekening houdend
met individuele behoeften, wensen en capaciteiten, afhankelijk van de levensfase
Prof. Beatrice van
der Heijden PhD
Hoogleraar Strategisch
HRM

waarin de medewerkers zich bevinden. Beatrice van der Heijden helpt jou verder op
weg met het doorgronden van het thema en het te vertalen naar jouw praktijk.

College 6
Financiele sturing - HR als succesfactor
Voor- en najaar

Vanuit je rol als HR manager wil je beleid en adviezen weten te plaatsen binnen de
organisatiedoelstellingen. Daarnaast dien je zicht te hebben op wat HR-interventies
opleveren voor de organisatie. In dit college leer je HR-adviezen financieel te
Drs.ing. Sander
Oude Luttikhuis

onderbouwen en het HR-beleid te bekijken vanuit bedrijfskundig perspectief.

Senior lecturer corporate
finance aan de Nyenrode
Business Universiteit.

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/hrbusinesspartner

in samenwerking met

Algemene informatie

HR businesspartner
Datum en locatie
De collegereeks wordt meermaals per jaar aangeboden. Bekijk de website voor de eerstvolgende
startdatum en -tijd.
De colleges worden gegeven in de collegezalen van Nyenrode Business Universiteit. Alle colleges zijn inclusief
een pauze van circa 30 minuten waarin je een lichte maaltijd krijgt aangeboden.

Voor wie is het interessant?
Deze collegereeks richt zich op HR-managers, HR-directeuren, managers met HR in hun portefeuille
en HR-adviseurs die zich verder willen ontwikkelen tot HR-businesspartner.

Je investering
De kosten bedragen slechts € 2.595,- p.p. inclusief boekenpakket* of € 2.395 p.p. exclusief boekenpakket.
De prijzen zijn exclusief 21% BTW. *Bij deze collegereeks wordt een aanvullend boekenpakket aangeboden.

Inschrijven
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier pwacademy.nl/hrbusinesspartner
Of email: inschrijven@vmnmedia.nl

Certiﬁcaat
Je ontvangt een deelnamecertiﬁcaat van PW. en Nyenrode na een succesvolle afronding.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met onze klantenservice: klantenservice@vmnmedia.nl
of bel met onze administratie 088 58 40 888.

Meer informatie en inschrijven via

pwacademy.nl/hrbusinesspartner

