
Wat levert deze workshop het HR-team op?

       kennis van de belangrijkste HR en Business trends

       nieuwe bedrijfskundige inzichten 

       betere gesprekspartner voor directie en management

       verdere ontwikkeling van de HR-visie

       100% inspiratiegarantie

Wie verzorgt de workshop?
Max van Liemt verzorgt deze workshop. Hij 
heeft meer dan 17 jaar werkervaring als 
recruitment manager, opleidingsmanager 
en HR (project)manager. Max blogt, verzorgt 
gastcolleges, is auteur van ‘HR aan Z’ (winnaar 
NVP Future Award 2010) en kerndocent van 
de 3-daagse Masterclass HR Bedrijfskunde.
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Wat kost het?
De kosten van deze workshop (2 uur) bedragen € 299,-. Dit is 
de totale prijs voor het hele HR team en exclusief btw, reiskos-
ten en eventuele locatie- en cateringkosten.

INHOUSE WORKSHOP

HR & BUSINESS TRENDS

Datum en locatie
De datum en aanvangstijd van de workshop worden in overleg 
met u vastgesteld. De workshop duurt 2 uur (langer is ook mo-
gelijk) en vindt op uw locatie plaats. Desgewenst kunnen wij 
voor een externe locatie zorgen.

VOOR HET HR-TEAM

Wilt u meer informatie of 
de workshop inplannen?

Bel: 023 - 888.58.02

Ga naar www.hrbedrijfskunde.nl voor een over-
zicht van alle andere trainingen en workshops zoals 
de 3-daagse Masterclass HR Bedrijfskunde.

www.hrbedrijfskunde.nl

€ 295,-
prijs per HR-team

het hele 
HR-team 
up2date

TIP: deze workshop is natuurlijk 

ook prima geschikt voor het MT 

of de OR
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Bedrijfskundige trends
De consument wordt steeds kritischer, de concurrentiestrijd is in 
vele bedrijfstakken heviger dan ooit en nieuwe markten en busi-
ness modellen ontstaan. Tijd voor inzichten in de belangrijkste 
bedrijfskundige ontwikkelingen zoals crowd sourcing, transfor-
matie-economie, waarde-innovatie, sharing-economy etc..

blok2

HR & BUSINESS TRENDS Technologische trends
De technologische ontwikkelingen leiden niet alleen tot een 
digitale revolutie, maar liggen veelal ook ten grondslag aan 
bedrijfskundige ontwikkelingen. Daarom starten wij de work-
shop met een overzicht van belangrijke technologische trends 
zoals web 3.0, cloud computing, augmented reality etc..

blok1

HR trends
De functie van organisaties en de relatie werknemer en werk-
gever zullen drastisch veranderen. In dit blok zetten wij be-
langrijkste HR trends op een rij zoals sociale innovatie, social 
learning, gamification, serious games, BYOD, het nieuwe or-
ganiseren etc.

blok3
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