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Het leuke van een startend HR adviseur of professional die HR als specifieke portefeuille vormgeeft, is 

dat je voor veel uitdagingen komt te staan. Een aantal onderwerpen kom je voor de eerste maal tegen 

en daarbij is het niet zo eenvoudig dat je al die complexe thema’s direct in de vingers hebt. Op basis van 

onze ervaring als een van de gerenommeerde HR bureaus in Nederland hebben startende en een aantal 

jaren werkzame HR professionals logischerwijs vaker behoefte aan afstemming met vakgenoten, het 

delen van ervaringen en het samen zoeken naar nog betere oplossingen. 

Een tweede behoefte is het snel en op niveau bijspijkeren van kennis en kunde.

Van den Broek en partners biedt daarom de volledig vernieuwde leergang HR adviseur aan.

Dé opleiding tot HR Adviseur
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Het programma is een mix van kennis 

delen, uitwisselen, intervisie en kennis 

opdoen, gepresenteerd door specialisten 

van ons, gedurende een programma van 7 

dagen. 

Onderdeel van het programma is het 

thema eigen effectiviteit. 

Dat is logischerwijs een belangrijk thema 

voor startende HR professionals. 

Kortom, een afwisselend en inspirerend 

programma, in een kleine groep en op 

hoog niveau.

Om snel inzicht te krijgen in je eigen ontwikkelpotentieel vul je 

het Octogram in, een op de wetenschap gebaseerde test, met als 

basis het model van Quinn. Deze online test geeft inzicht in jouw 

gedrags-, communicatie- en werkstijl. 

De uitkomsten van het Octogram vormen de leidraad bij de 

vormgeving van je eigen ontwikkelvragen tijdens de leergang. 

Een onderdeel van de opleiding is dat je, 

omdat het een erg goed instrument is, bij twee door jou te 

kiezen collega’s deze test gratis aan kunt bieden.

Wat? Hoe? 
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Voorafgaand aan de opleiding is er een telefonische intake om je leervraag zo goed mogelijk 

te inventariseren. We verwachten dat je daar met ons samen op stuurt in de opleiding.

Tijdens de opleiding staat de interactie tussen theorie en praktijk centraal. 

Tussen de trainingsdagen door hebben we contact over je voortgang, eventuele 

aanvullende wensen etc. 

Nieuw is dat we elke opleiding af gaan sluiten met een mini symposium, waarin elke 

deelnemer voor een aantal zelf uit te nodigen gasten een interactieve presentatie 

houdt over een HR gerelateerd onderwerp. 

Iedere deelnemer kan maximaal 4 gasten uitnodigen, bijvoorbeeld collega’s 

uit het HRD team.

Begeleiding bij je leerdoelen
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Je bent op de hoogte van de laatste HR trends 

en hun toepasbaarheid voor jou

Je vergroot je strategische impact en je leert 

effectiever op te treden en te adviseren.

Wat levert het op?

Inclusief:

Telefonische voorbereiding op je leervraag

Tussentijdse coaching

Ondersteunende literatuur

Afronding met een uniek minisymposium

Getuigschrift
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Ik ben een ervaren trainer en adviseur en ben tevens verbonden aan de UvA 
in Amsterdam. Als facilitator van leer/ werkgroepen en van large scale events 
stimuleer ik deelnemers zichzelf te laten zien. 
Persoonlijk leiderschap is een thema waar ik warm voor loop. Niet eenvoudig 
maar altijd boeiend. Als dagvoorzitter van diverse kleinere en grotere 
bijeenkomsten combineer ik humor en vakmanschap met als doel iedereen tot 
zijn of haar recht te laten komen. 

Rob van Meurs

Na mijn studies personeelsmanagement en Human Capital Management, werkte ik in diverse, leidinggevende HR functies binnen de 
productie-, retail- en zorgsector. Bij Van den Broek en partners ben ik directeur en adviseur, train en coach ik organisaties en 
individuen op het vlak van HR, leiderschap en changemanagement. Daarnaast ben ik primair verantwoordelijk voor alle HR opleidingen.

Rob Severens

Als arbeids- en organisatiepsycholoog ben ik al lang bezig met organisatie- ontwikkeling. HR heeft daarbij mijn warme belangstelling. 
Juist omdat HR gaat over het ontwikkelen van menselijk talent en menselijk talent en de inzetbaarheid daarvan succesvolle 
organisaties maakt. Ik heb als interimmanager gewerkt voor verschillende bedrijven en instellingen. 
Met steeds als rode draad: veranderingen ontwikkelen en uitvoeren met medewerkers voor medewerkers. 

Jan Bakker

Wie zijn de HR experts?
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Na mijn studie Persoonlijkheidspsychologie en Methodologie werkte ik als selectie-
psycholoog, op afdelingen voor bedrijfsopleidingen en daarna als trainer en 
consultant bij een bureau voor opleidingen en organisatieadviezen. 
In 1994 ben ik gestart als ondernemer met een trainingsbureau en in 1998 bouwde 
ik een eerste e-learningmodule. Vanaf 1998 ben ik gestart met het bedrijf 
Learningonline om e-learning en later online trainingen te produceren. 
Daarnaast zijn we begonnen met het ontwerpen en bouwen van een Learning 
Management System. 

Gert Wesselink

Na diverse HR en management studies te hebben gevolgd heb ik meerdere HR directiefuncties bekleed bij multinationals en 
middelgrote familiebedriven in de retail, automotive, technische dienstverlening en industrie en ben ik momenteel werkzaam als HR 
directeur bij ASML. Bij Van den Broek en Partners werk ik als adviseur en trainer op verschillende, strategische HR thema's. 
In de opleidingen HR adviseur en HR Business Partner ben ik verantwoordelijk voor HR Analytics.

Thomas van Meenen

Na het behalen van mijn MBA aan Kingston University in Londen, ben ik in 2015 gepromoveerd in de organisatie en gedragsweten-
schappen aan de Universiteit van Tilburg. Het facilitairen van sociale innovatie bij organisaties geeft mij de mogelijkheid om vooral 
praktisch bezig te zijn met belangrijke vraagstukken, zonder daarbij de theoretische onderbouwing uit het oog te verliezen. 
Ik facilitair workshops, waarbij kennisoverdracht, draagvlak, en bloeiende organisaties ontstaan.

José Otte

Wie zijn de HR experts?
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Programma

Rob Severens

Rob Severens neemt ons mee in de wereld van 

performancemanagement en de rol die HR 

daarin speelt. Hij laat ons de veranderingen 

zien in belonings- en beoordelingssystemen, 

geeft voorbeelden van hoe het wel kan en 

misschien ook niet moet. En koppelt dat aan 

wetenschappelijk onderzoeksresultaten. 

In de middag gaat het vooral over de 

toepasbaarheid in je eigen organisatie. 

Dag 3 HR en performance-
management

Thomas van Meenen

Onder leiding van Thomas van 

Meenen, (interim) HR directeur, 

bespreken we de steeds belangrijkere 

rol van HR analytics, de toepasbaarheid 

ervan en de gevolgen voor HR syste-

men en HR interventies. 

In de middag gaat het vooral over de 

toepasbaarheid in je eigen organisatie.

Dag 2 leading HR en 
business

Dr. Jose Otte

Jose is onder andere als jurylid van het 

management boek van het jaar erg 

goed op de hoogte van HR trends en 

opvattingen. 

Zij neemt ons daarin mee, geeft een 

overzicht en maakt vertaalslagen naar 

de praktijk. 

Een belangrijke ontwikkeling is die van 

HR analytics. Op dag twee komt dit 

thema uitgebreid terug.

Dag 1 Kennismaking met 
elkaar en direct door 
op de inhoud: 
trends in HR
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Programma

Jan Bakker

Jan leidt vandaag een aantal intervisiebijeen-

komsten, waarbij een specifieke methodiek 

wordt getraind, de 10 stappen methode. 

Deelnemers brengen thema’s in en Jan 

faciliteert het proces. 

In de middag faciliteren jullie zelf om de 

methode goed te kunnen toepassen in je 

eigen organisatie.

Dag 6 Intervisie

Jan Bakker

Jan Bakker, ervaren veranderaar, 

neemt ons deze dag mee door te 

wijzen op de rol van een HR adviseur 

als veranderaar. Hoe positioneer je je, 

waar loop te tegen aan en hoe kun je 

weerstand managen. 

Met name het krachtenveld waar 

binnen je opereert staat centraal. 

Dag 5 HR als 
verandermanagement

Gert Wesselink

Zeker in Coronatijd heeft L&D een 

enorme digitale ontwikkeling 

doorgemaakt. Gert Wesselink  laat zien 

waarom het werken met een Learning 

Management Systeem en een 

Elektronische Leeromgeving zo slim is. 

En hoe je snel en slim je je eigen 

academie kunt bouwen. 

In de middag oefenen we met het 

toepassen van een ELO en een LMS en 

maken we kennis met hoe met hoe je 

een eigen e-learning kunt maken.

Dag 4 HR en moderne 
Learning & 
Development 
systemen
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Programma

Data:

Dag 1 

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

1 februari 2022

15 februari 2022

8 maart 2022

22 maart 2022

5 april 2022

19 april 2022

17 mei 2022

Rob van Meurs en Jan Bakker

Onder de hoede van Rob van Meurs, ervaren adviseur en 

directeur onderwijs op de UVA presenteren deelnemers op 

een nog nader te bepalen wijze de vraag hoe ze thema x 

willen gaan toepassen in hun organisatie. Rob leidt de dag.

Iedere deelnemers kan maximaal 4 gasten uitnodigen. Van 

den Broek & partners draagt zorg voor de catering etc. 

De uitreiking van een certificaat door Jan Bakker, van den 

Broek & partners sluit deze leergang af.

Dag 7 Het minisymposium: een dagdeel 

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

FreeText
27 september 2022

FreeText
11 oktober 2022

FreeText
8 november 2022

FreeText
22 november 2022

FreeText
6 december 2022

FreeText
20 december 2022

FreeText
10 januari 2023



10

Locatie:

Centraal in

Nederland

Maximale groepsgrootte: 

8 deelnemers en 

Corona proof

Kosten:

€ 4.000,00 ex btw. 

en ex locatiekosten

Praktische informatie

Verdere info:

Bel Jan Bakker op 06 290 15 847 of Rob Severens op 06 514 69 089

Doelgroep:

HR professionals die tot 3 jaar werkervaring hebben, of 

medewerkers die HR in portefeuille hebben.
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Eerdere deelnemers werk(t)en bij: 


