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 Management

Ontwikkel jezelf tot een onafhankelijke HR Partner in Business
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 Iedereen die niet specifiek 
is opgeleid in het HR vak, 
nieuw is in deze rol of 
graag kennis wil opdoen 
over alle facetten van de 
HR-cyclus? 
De leergang is speciaal 
ontwikkeld om direct 
on-the-job toe te passen!

Human Resources
Het vakgebied Human Resources is constant in beweging. Deze 
leergang is een gedurfde combinatie om je kennis en vaardigheden te 
verbreden door de praktijk in te brengen in de leergang en de theorie 
en het geleerde direct in je werk.

In een periode van een jaar werk je in en aan de onderbouwing van de 
belangrijkste onderwerpen van het HR-vak en ontdek je de trends van 
HR. Elke maand worden er nieuwe thema’s behandeld, bestudeerd en in 
praktijk gebracht, zodat alle facetten van de HR-cyclus aan bod komen. 
Experts in het vak worden uitgenodigd om de laatste ontwikkelingen 
met elkaar te delen over het specifieke onderwerp, scherp, actueel en 
uitdagend en toepasbaar, zodat er effectief gebruik van de 
leergangsdagen gemaakt kan worden. 

Leer ondermeer alle ins & outs over instroom, doorstroom en 
uitstroom en krijg handige on- én offline HR-instrumenten om dit zo 
efficiënt mogelijk in te zetten in jouw organisatie. Een ultieme 
combinatie van doen en leren en het gelijk toepassen.

Overveen (Haarlem)
Oosterbeek (Arnhem)

Voor wie?

De leergang start zowel in maart 
en in september 2019, schrijf je nu 
in voor één van onze locaties!
Kijk op de website voor de exacte 
data.



Van HR medewerker

HR rol in de organisatie
Werving & Selectie
Leren & Ontwikkelen
Binden & Boeien
Vitaliteit & Verzuim

Belangrijke thema’s

tot HR Partner in Business

Als toonaangevende leverancier van HRM software helpt onze partner
HrmForce organisaties efficiënter te opereren door nieuwe manieren 
van werken en nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren door de 
inzet van state of the art online HR-instrumenten en workflows. 

Door de unieke samenwerking van de experts van Flow2Move met de 
online instrumenten van HrmForce creëert deze leergang de extra 
toegevoegde waarde die jouw organisatie nodig heeft om alles uit 
haar human capital te halen.

Presteren & Belonen
Arbeidsrecht
Leiderschap & Teams
HR Trends
en meer...

Hard- en softskills laten samen werken
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www.flow2move.nl/leergang-HR

Voordelen voor jou en jouw organisatie
• Kennis en praktijkervaring met alle belangrijke facetten van de HR-cyclus.
• Casussen gericht op jouw huidige (organisatie-)problematiek.
• Leren in een HR Community van gelijkgestemden.
• Persoonlijke aandacht door kleine groep (10 à 16) deelnemers.
• HR-Experts die jou van dienst zijn in het dagelijkse werk. 

 

• Alles in huis om jouw rol van HR-medewerker uit te breiden naar  
professionele HR Partner in Business van directie en management.

• Oplevering van een personeelshandboek aan het einde van de leergang.
• Lid van de HR Alumni Community voor advies, intervisie, reflectie en  

inspiratie. 
 

• Inclusief 4 uren persoonlijk HR-advies (t.w.v. € 600,-).
• Gratis gebruik van een vijftal online vragenlijsten bij selectie of  

ontwikkeling van huidig personeel (t.w.v. € 750,-).
• In de prijs zijn catering en studiemateriaal en workshop-/coachingsuren 

inbegrepen.

Resultaat

En ...

Werkwijze



• Kosten: € 3.000,— excl. btw
• Tijd: 10 dagen en 10 dagen voorbereiding
• Doorlooptijd: 10 maanden

Locatie Maart: Overveen  September: Oosterbeek
Dag  Donderdag    Vrijdag
1  14-03-2019    13-09-2019
2  11-04-2019    11-10-2019
3  09-05-2019    08-11-2019
4  06-06-2019    13-12-2019
5  04-07-2019    10-01-2020
6  05-09-2019    07-02-2020
7  03-10-2019    06-03-2020
8  31-10-2019    03-04-2020
9  28-11-2019    15-05-2020
10  19-12-2019    05-06-2020

Investering

Data
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