Events
Wat is er nu leuker dan het
ontmoeten van vakgenoten? Precies!
Ze ontmoeten op een aansprekend event.

LEES MEER

Als member neem je deel aan alle events van de ISA
Academy. Het doel van de events is jou als member continu
te prikkelen met inspirerende toonaangevende sprekers,
lezingen en workshops. Altijd met een stevige vleug HR maar niet
uitsluitend vaktechnisch. Door tijdens de events met elkaar kennis
en ervaringen uit te wisselen neemt de kracht van de community
toe. Gedurende de events is er altijd ruimte om kennis te maken met
nieuwe members en bestaande relaties te bestendigen. Het programma
start altijd op donderdagmiddag rond 16 uur met het inhoudelijke
programma waarna we gezamenlijk dineren en napraten. De eindtijd?
Die bepaal je zelf.
ISA GROUP Membership wordt door nieuwkomers veelal omschreven
als ‘warm bad’ en daar zijn we bijzonder trots op. Het informele karakter
op deze avonden en het in contact komen met andere members gaat
als vanzelf.

Member Development
Wil jij persoonlijke uitdagingen
aangaan, je verder ontplooien en succesvoller
worden in wat je doet?
Dan zijn deze trainingsdagen echt iets voor jou. Als member
heb je exclusief toegang tot de Member Development Trainingen
van de ISA Academy. Elk jaar neem je in het voorjaar en in het najaar
deel aan een tweedaagse training. Tijdens deze 4 trainingsdagen werk
je aan datgene waar je kracht ligt en wat je energie oplevert. Er is een
ruim assortiment aan trainingen. Je traint die competenties die aansluiten
op jouw TMA en behoeften en natuurlijk je werksituatie (zie ook TMA). Naast
deze TMA gerelateerde trainingen is er ook een ruime keuze aan trainingen die
meer invulling geven aan persoonlijke ontwikkeling zoals personal branding
en persoonlijk leiderschap, intervisie en coaching. Je bepaalt zelf hoe jouw
persoonlijk ontwikkel programma eruit ziet door een keuze te maken uit de
verschillende mogelijkheden. Bij de netwerkgedachte hoort natuurlijk ook de
gezelligheid en het persoonlijke contact. Elke tweedaagse wordt georganiseerd
op een prachtige plek in Nederland. De trainingen zijn inclusief heerlijke lunches,
een diner, bijpraten in een ontspannen sfeer ’s avonds aan de bar. Vanzelfsprekend
hebben we voor iedereen een hotelkamer met ontbijt gereserveerd. Echt even
twee dagen aan jezelf werken in een heerlijke ontspannen en luxe sfeer.

ISA Next Knowledge
Hoeveel kennis zit er in een Membership? Hoeveel kennis wordt
er gedeeld en hoe vaak wordt een wiel niet opnieuw uitgevonden?
ISA Next Knowledge, INK, is een platform voor members en door members. Deel
je kennis van een specifiek vakgebied of branche of deel je kennis over management
en leidinggeven. Successen en best practices, meesterwerken of lastige vraagstukken.
Neem deel aan sessies van andere members, laat je inspireren en leer van hun ervaringen. Uit
onderzoek blijkt dat professionals vooral leren van professionals, kennisdeling en intervisie zijn
belangrijke vormen van (door) ontwikkeling van professionals. INK maakt dit optimaal mogelijk
door ronde tafel sessies. Eén van de vaste tafels is voor intervisie gereserveerd. Intervisie vergroot
je zelfinzicht en vaardigheden op het gebied van waarnemen en oplossen van problemen. Het helpt
je met aanleren van alternatief gedrag en het zien van alternatieve handelingsmogelijkheden. Graag
nodigen we je uit zelf een tafel te organiseren waar jij op basis van jouw kennis het thema bepaalt.

Fun
Heb jij al lol gehad bij het lezen van deze brochure? Bij ISA GROUP staat LOL voor Leren,
Ontwikkelen en vooral Lachen. Dat laatste staat centraal tijdens onze Fun events.
Een Membership moet hecht zijn om goed tot zijn recht te komen en echt onderscheidend te zijn.
Dat betekent dat er ook ruimte moet zijn voor ontspanning en plezier. Jaarlijks hebben we twee
momenten waar we even niets op het programma hebben behalve genieten van elkaars gezelschap
en verhalen. Wat we gaan doen is altijd een verrassing!

Seminars
5x per jaar

•••
Member Development
2 x 2 daagse per jaar

•••
INK

2x per jaar

•••
Fun

2x per jaar | zomer en Kerst

•••
TMA

individueel invullen scan (gem. 1,5 uur) |
persoonlijk gesprek (ong. 2 uur)

•••
Relatiemanagement

2x per jaar persoonlijk 1 op 1
contact moment

Talent Motivatie Analyse
Welke drijfveren en talenten heb je eigenlijk? Kun je ze zomaar opnoemen? En belangrijker nog, zet je ze ook elke dag succesvol in?
Binnen ISA GROUP maken we gebruik van de TMA methode. De TMA bestaat uit een onlinescan met een wetenschappelijke achtergrond.
Het geeft een schets van jouw persoonlijke ‘blauwdruk’. Daarmee is het een instrument dat inzicht geeft in je drijfveren en talenten.
Waarom doe je wat je doet? Waarom ben je goed in het één en minder goed in het ander? In een persoonlijk gesprek met één
van onze gecertificeerde consulenten helpen we je inzicht te krijgen in de drijfveren en het herkennen van jouw talenten.
Tevens uniek aan de TMA is de concrete koppeling tussen inzichten uit je drijfveren en talenten en de ruim 50
verschillende ontwikkelbare competenties. Voor welke competenties heb je aanleg en wat is makkelijk
(door)ontwikkelbaar? Een prachtige tool voor je verdere persoonlijke ontwikkeling.

ISA online
Als professioneel netwerk zijn wij ook online verbonden.
Naast onze website en LinkedIn groep hebben we een App waarin we informatie delen en elkaar
snel kunnen vinden. Als member heb je toegang tot de ISA GROUP Community in de App
waarmee je alle events en trainingen kunt zien, je kunt inschrijven en evalueren. Tevens
kun je alle mede-members vinden en direct doorklikken naar hun LinkedIn profiel of
een chat-sessie opstarten. Je kunt nieuws delen en oproepen doen en natuurlijk
ook meer lezen over ISA GROUP.

Bekijk ons programma
op www.isagroup.nl

Inspire, share
and aspire
ISA Community,
Academy & Talentmanagement B.V.
KVK: 08130866
BTW: NL8138.81.572.B01

www.isagroup.nl

Contact:
hrmembership@isagroup.nl
055-3681540

Het membership van ISA helpt je
jouw ambities te realiseren
Membership Fee (12 maanden)

ROBIJN

DIAMANT

SAFFIER

€ 1.195

€ 2.995

€ 3.995

Online Communicatie 			
Nieuwsbrief ISA NEXT
Netwerkapp ISA Community
op verzoek
op verzoek
Personal branding op website

MEMBERSHIPS

•
•

•
•

Seminars			
Inspiratie seminars (t.w.v. € 295) aantal
5
5
ISA Next Knowlegde (t.w.v. € 195) aantal
2
2
Member Development			
MD 2 x 2-daagse (per 2 daagse)
Talent Motivatie Analyse (TMA)
1
Training IKKE BV (i.c.m. TMA)
€ 990
1

-

•

•
•

op verzoek

5
2

•
2
1

Overige			
op aanvraag
Introducees per seminar
1
Relatiemanagement
FUN events
Job posting
Next Link Program
* Free Membership
* Free Membership
* Free Membership

-

•
•
•

(*zie nadere voorwaarden)		

Bekijk ons programma op www.isagroup.nl

•
•
•

Wij geloven in de kracht van een community van professionals die
in zichzelf en in elkaar investeren, zij zijn namelijk succesvoller.

Inspire,
share and
aspire

Inspire

Share

Aspire

Als member van ISA word je continu
geprikkeld en geïnspireerd. Hierdoor ben je
in staat te excelleren en nog succesvoller te
worden.

De members vormen een hechte groep
van (Interim) HR professionals. Samen
maken ze dit Membership tot een succesvol
en bijzonder concept in Nederland.

Vooruitgang vraagt om verandering en
durf. Het membership van ISA helpt je jouw
ambities te realiseren.

Inspireren is leren

Delen is grenzen verleggen

Aspireren is veranderen

ISA biedt jou als member een volledig
jaarprogramma met afwisselend
interessante bijeenkomsten. Er zijn seminars,
gericht op actuele onderwerpen met
toonaangevende sprekers. Hierdoor begint je
volgende werkdag altijd volop inspiratie.

Delen doe je met bekende en vertrouwde
gezichten. Om die reden wordt elk seminar
afgesloten met een diner waardoor er altijd
gelegenheid is om met andere members op
een informele manier in contact te komen
en elkaar goed te leren kennen. Hierdoor
ontstaat er een goede en plezierige relatie
die veelvuldig resulteert in samenwerking
tussen members via ISA op het gebied van
Interim HR of Consultancy.
Als member kun je tevens bij elk seminar een
eigen introducé meenemen. Zo kun je ook je
eigen netwerk eens verrassen.

Als member van ISA staan jouw talenten
centraal. Waar zit jouw kracht, wat levert
je energie en wat wil je ontwikkelen? Om
inzicht in je talenten te krijgen begin je met
een Talenten Motivatie Analyse (TMA). De
uitkomst van deze analyse is de input voor
jouw persoonlijke ontwikkelprogramma.

Elk voor- en najaar zijn er tweedaagse
Member Development trainingen. Hier
worden jouw persoonlijke competenties
op maat verder ontwikkeld. Daarnaast
kun je deelnemen aan de professionele
intervisiesessies.

Tijdens de trainingen ontmoet je andere
HR professionals waarmee je kennis
deelt. Je ontwikkelt jezelf en anderen in
een plezierige, ongedwongen en veilige
omgeving.

Bouwen aan je toekomst? Beleef onze visie en word member van ISA Group.
ISA is een netwerk organisatie voor en door HR professionals. Hier kun je jouw passie voor het vak delen en samenwerken
met andere professionals. Samen investeren we continu in elkaars ontwikkeling zodat we betere prestaties kunnen leveren.
In deze brochure lees je meer over het HR Membership.
Wil je weten wat members over ons Finance Membership zeggen?
Ga dan naar onze website en lees de referenties of kijk op www.ratecard.io
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