HR MEMBERSHIP

PROGRAMMA 2020

ISA GROUP

INHOUD VAN DE TRAINING

WIE ZIJN WIJ?

ISA STORY
Wij zijn ISA. Wij geloven in verbinding van mensen.
De verbondenheid van onze ISA members zit verweven in ons.
Verbinding zit in ons DNA
Wij geloven in samenwerken. ISA members geloven
net als wij in de kracht van een netwerk en zijn bereid
om te investeren in elkaar. De gezamenlijkheid van
onze ISA members zit verweven in ons.
Samenwerken zit in ons DNA
Wij geloven in de kracht van samen leren. Wij geloven
in het potentieel van onze ISA members en investeren
in hen, zodat zij hun potentieel kunnen ontwikkelen
en weer kunnen investeren in elkaar.
Samen leren zit in ons DNA
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VOORWOORD
Met genoegen presenteren wij jou het ISA GROUP HR-membership jaarprogramma 2020.
Het ISA GROUP HR-netwerk is een plek voor jou om samen met collega members je passie voor je
vak te delen en te groeien in jouw persoonlijke ontwikkeling. Vanuit ISA verbinden we jullie kennis,
kunde en opdrachten of vacatures uit én in het netwerk aan elkaar.
“Vernieuwing & Verandering”, dagelijkse thema’s in organisaties en daarmee werkend Nederland,
die rechtstreeks verbonden zijn aan elk vakgebied binnen het werkveld van de HR professional.
Organisaties zien steeds duidelijker de toegevoegde waarde en daarmee ook de grote wens voor
een Leven lang Leren binnen elke functie, binnen elk bedrijf.
Welke vernieuwing of verandering vraagt als eerste aandacht? En hoe krijg je als HR-professional
nu echt grip op datgene waar je voor staat en wat er van jou wordt gevraagd? Keer op keer blijkt
uit onze evaluaties dat jullie als members het belangrijk vinden niet alleen vakkennis te vergaren,
maar juist ook willen sparren met vakgenoten en samen te werken aan ontwikkeling.
Het ISA HR-membership programma speelt daarop in: inspirerende HR-onderwerpen en sprekers
die jou concrete inzichten zullen brengen, op het puntje van je stoel zullen doen zitten en jou
uitnodigen om de uitdaging tot persoonlijke ontwikkeling aan te gaan tijdens de HR-Member
Development dagen. Kortom een vernieuwend programma dat het HR-vakgebied in al haar
facetten omvat. De ISA Member Development (MD) trainingsdagen zijn inmiddels een begrip.
Uitdagingen binnen het HR-werkveld, zelfontplooiing en het ontrafelen van jouw talenten staan
daarbij centraal. Bij de netwerkgedachte van ISA hoort natuurlijk ook de gezelligheid en het
persoonlijke contact. De tweedaagse wordt daarom ook komend jaar weer georganiseerd op een
prachtige plek in Nederland. De dagen zijn inclusief heerlijke lunches, een diner, bijpraten in een
ontspannen sfeer tijdens een wandeling en ’s avonds gezellig aan de bar. Vanzelfsprekend hebben
we voor iedereen een hotelkamer met ontbijt.
Wij wensen jullie een inspirerend HR Membership 2020 toe.
ISA Group Team
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JAAROVERZICHT 2020

DATUM

ONDERWERP | SPREKER

LOCATIE

17 JANUARI

Talent Motivatie Analyse-Workshop
TMA verdieping - New Members Only

Midden Nederland
09:00 - 17:00 uur

13 FEBRUARI

Heilige huisjes van HR aan diggelen
Bianca van Leeuwen

Midden Nederland
14:30 - 18:00 uur *

19 MAART

Flow! Van Goed naar Goud
Marc Lammers

Midden Nederland
15:30 - 19:00 uur *

16 APRIL

MD Dagen |
Samenwerken in teams zonder gedoe
Maaike Thiecke
MD Dagen |
Van Leiderschap tot Invloed
Remco Claassen

Midden Nederland

28 MEI

Bedrijfsbezoek | Actueel onderwerp

n.n.b.

11 JUNI

Medewerkerstevredenheid
Mathieu Weggeman

Midden Nederland
14:30 - 18:00 uur *

3 JULI

Summer Event

n.n.b.

17 APRIL

Gehele dag & overnachting

Midden Nederland
09:00 - 17:30 uur
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JAAROVERZICHT 2020

DATUM

ONDERWERP | SPREKER

LOCATIE

4 SEPTEMBER

Talent Motivatie Analyse-Workshop
TMA verdieping - New Members Only

Midden Nederland
09:00 - 17:00 uur

17 SEPTEMBER

Join the Jam - Diversiteit en Inclusie
Jitske Kramer

Midden Nederland
14:30 - 18:00 uur *

29 OKTOBER

HR Analytics
Martijn Zoet

Midden Nederland
14:30 - 18:00 uur *

19 NOVEMBER

MD dagen |
HR Systemisch Transitiemanagement
Maaike Thiecke
MD dagen |
Omdenken
Berthold Gunster

Midden Nederland

Winter Event

n.n.b.

20 NOVEMBER

11 DECEMBER

Gehele dag & overnachting

Midden Nederland
09:00 - 17:30 uur

* Aansluitend aan onze seminars vindt er een netwerkdiner plaats
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NOTITIES

05

INHOUD VAN DE TRAINING

INHOUDSOPGAVE
WIE ZIJN WIJ?
VOORWOORD
JAAROVERZICHT
NOTITIES
INHOUDSOPGAVE
ISA GROUP DIENSTEN
MEMBERSHIP

PAGINA
1
2
3-4
5
6
7-8
9-10

TMA-WORKSHOP - NEW MEMBERS ONLY
HEILIGE HUISJES VAN HR AAN DIGGELEN
FLOW! VAN GOED NAAR GOUD
MEDEWERKERSTEVREDENHEID
JOIN THE JAM - DIVERSITEIT EN INCLUSIE
HR ANALYTICS

11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

MD DAGEN:
SAMENWERKEN IN TEAMS ZONDER GEDOE
VAN LEIDERSCHAP TOT INVLOED
HR SYSTEMISCH TRANSITIEMANAGEMENT
OMDENKEN

23-24
25-26
27-28
29-30

06

INHOUD VAN DE TRAINING

ISA GROUP DIENSTEN
MEMBERSHIP
Vanuit het ISA membership verbinden we professionals door in het netwerk kennis, kunde,
opdrachten en vacatures uit én in het netwerk met elkaar te delen. Keer op keer blijkt dat onze
members het belangrijk vinden om niet alleen kennis te vergaren, maar juist ook willen sparren met
vakgenoten en samen te werken aan ontwikkeling. Het ISA-netwerk: de plek om samen met collega
professionals je passie voor het vak te delen.

INTERIM DIENSTVERLENING
Vanuit het ISA-netwerk helpen wij onze opdrachtgevers met interim dienstverlening. De wens voor
interim ondersteuning ontstaat vaak onverwacht en vraagt om een invulling op korte termijn.
Door de behoefte gezamenlijk met onze opdrachtgever nauwkeurig te analyseren komen we tot een
passende oplossing en uitstekende match: een interim professional die beschikt over alle nodige
kennis, kunde en ervaring.

WERVING & SELECTIE DIENSTVERLENING
Het vinden van een uitstekende professional voor een vacature vraagt om een doordacht
selectieproces en een aanpak die is gericht op het matchen van een kandidaat die floreert bij de
uitvoering van de openstaande functie. In iedere procedure maken wij gebruik van de Talenten
Motivatie Analyse (TMA), een Assessment Methodiek. Deze wetenschappelijk onderbouwde
analyse brengt helder inzicht en zeer waardevolle informatie voor de toekomstige werkgever over
de inzetbaarheid en het ontwikkelpotentieel van de kandidaat.
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ISA GROUP DIENSTEN
TALENT MANAGEMENT
Vanuit ISA Talent Management adviseren wij organisaties op alle aspecten van strategische
personeelsplanning, het behouden en ontwikkelen van talent, personeelseffectiviteit,
teaminrichting en performance. Binnen ISA Talent Management werken wij op basis van de TMA
methodiek, waarbij strategische HR besluitvorming mogelijk wordt gemaakt door helder inzicht in
uw organisatie op basis van talenten, competenties en ontwikkelpotentieel van uw menselijk
kapitaal.

HR CONSULTANCY
Vanuit ISA HR Consultancy adviseren wij organisaties op het vlak menselijk kapitaal. We
begeleiden organisaties op het gebied van HR vraagstukken zoals HR strategie, organisatie
ontwikkeling, oganisatiecultuur, learning & development, loopbaanontwikkeling, management
reflectie of coaching.

FINANCE CONSULTANCY
Vanuit ISA Finance Consultancy adviseren wij organisaties over specifieke financiële
vraagstukken. Welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld een financieringsstructuur te
optimaliseren, plannen voor bedrijfsopvolging te realiseren, of fusie & overname ambities
in kaart te brengen? Wij ondersteunen organisaties bij deze niet alledaagse processen en helpen
om de juiste antwoorden te vinden. We begeleiden daarbij in diverse fusie of overname trajecten,
bijvoorbeeld rondom bedrijfswaarderingen, due diligence onderzoeken, financieringen of pré- en
post-deal onderhandelingen.
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MEMBERSHIP
MEMBERSHIP
DE TALENTEN MOTIVATIE ANALYSE (TMA)
Welke talenten en drijfveren bezit jij? De TMA-methode geeft je inzicht in jouw unieke set van
energiebepalende talenten. Dit levert een helder inzicht op in wat kansrijk is om je in te ontwikkelen.
MEMBER DEVELOPMENT DAGEN
Wil jij je persoonlijke uitdagingen aangaan, succesvoller worden en jezelf verder ontplooien?
Tijdens onze Member Development dagen train je met jouw collega members in een
maatwerkprogramma .
HR PROFESSIONALS
Een netwerk met collega HR professionals die jouw passie voor je vak delen en een netwerk waar
we voor jou kennis, kunde, interim opdrachten en vacatures verbinden aan elkaar.
HR SEMINARS
Toonaangevende sprekers op de ISA-seminars die jou inspireren met de nieuwste ontwikkelingen
binnen jouw vakgebied. Bovendien mag je als member gratis een introducee meebrengen.
BEDRIJFSBEZOEK
Hoeveel kennis zit er in het netwerk en wat wordt er gedeeld? Samen bezoeken we bedrijven om te
leren van HR praktijkcases die jou inspireren, waar jij direct je voordeel mee kunt doen.
SUMMER & WINTER EVENT
Jaarlijks hebben we evenementen waar niet de inhoud, maar fun centraal staat. Het programma is
elke keer weer een verrassing.
DE ISA-NETWERKAPP
Je hebt toegang tot jouw eigen ISA-Netwerkapp. In deze netwerkapp vind je alle collega members,
en kun je direct een vraag stellen. Ook vind je in de App de agenda van alle events, meld je je aan
voor deelname en evalueer je online alle bijeenkomsten en trainingen.
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MEMBERSHIP
INHOUD

DIAMANT

ROBIJN

€ 3.095,-

€ 1.245,-

TMA Analyse & Workshop
Member Development dagen
Seminars
Introducees Seminars
Bedrijfsbezoek
Summer & Winter Event
Netwerk App

Investering

Overweeg je een Membership samen met jouw team of een collega? Kies dan voor het Saffier
Membership voor collega's of teamgenoten. Benieuwd? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Al onze prijzen zijn exclusief BTW.
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TMA-WORKSHOP

- NEW MEMBERS ONLY -

INHOUD
De ideale start van je Membership!
Voor het optimaliseren van jouw persoonlijke ontwikkeling start jouw Membership met het invullen
van de TMA (Talent Motivatie Analyse). De talentenanalyse brengt drijfveren en talenten in kaart en
geeft inzicht op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.
Na het invullen van de TMA analyse ontvang jij in een persoonlijke bespreking met een
gecertificeerde ISA GROUP TMA Consulent uitleg en inzicht in jouw talenten en drijfveren.
De TMA brengt schept duidelijkheid in wat van nature bij jou aanwezig is: persoonlijke drijfveren en
daarbij behorende talenten. Met dit inzicht kunt je je toegevoegde waarde in jouw werk en team
beter plaatsen en krachtiger inzetten. Jouw talenten worden gekoppeld aan de ontwikkelbaarheid
van competenties en zorgt dat je bewuste keuzes kunt maken welke richting en ontwikkeling het
beste bij jou passen.
Na jouw persoonlijke TMA-gesprek volg je deze TMA Workshop om meer vertrouwd te raken met
het inzetten van jouw TMA.
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TRAINERS VAN ISA GROUP
VRIJDAG 17 JANUARI / 4 SEPTEMBER
INHOUD
Tijdens deze training ga je vervolgens met collega ISA members aan de slag met jullie TMA analyse:
Je krijgt inzicht in jouw drijfveren en talenten. Welke mogelijke valkuilen horen daarbij en wat
betekent dat voor jou?
Wat geeft jou energie in je werk en wat kost juist energie?
Welke talenten en competenties wil je graag inzetten en welke vooral ook niet?
Het opstellen van jouw eigen performance matrix om te zien waar ontwikkeling voor jou resultaat
oplevert.
Waar mogen we jou voor vragen?
Na deze training ben je vertrouwd met de TMA-systematiek en kun je aangeven waar we jou voor
moeten vragen en waar vooral ook niet voor.

"Make connections…Make opportunities…"
- MEMBER -
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HEILIGE HUISJES VAN HR...
AAN DIGGELEN
INHOUD
HR in vol ornaat is de grote wens van veel HR-professionals én van veel organisaties.
Wij moeten de eerste HR-professional nog tegenkomen die de ambitie heeft om een duizenddingen-doekje te worden. Toch is dat wel hoe je je regelmatig als HR-professional kunt voelen, hoe
ervaren en kundig je ook bent, hoe goed je jouw vak ook verstaat en hoe zorgvuldig je ook
communiceert.
Gevolg is dat een organisatie niet optimaal profiteert van jouw expertise. Misschien vraag je je af of
je wordt ervaren als een serieuze gesprekspartner voor de business of de directie.
Waar je geregeld met de beste intenties de verzuim-, personeels-, vitaliteits- of verander-rotzooi
opruimt. En je je een duizend-dingen-doekje voelt.
Dat is niet alleen verspilling van jouw talent, maar ook zonde voor organisaties die snakken naar
HR in vol ornaat. Een gemiste kans voor organisaties die met smart zitten te wachten op HRprofessionals die het de organisatie makkelijker maken om hun ambitie te halen. HR-professionals
die de noodzakelijke beweging van de organisatie ondersteunen.
In dit seminar laat Bianca van Leeuwen zien welke heilige huisjes over HR er moeten sneuvelen om
werkelijk HR in vol ornaat te krijgen. Je krijgt zicht op waarom HR-initiatieven zo makkelijk op niks
uitlopen en wat het van jou vraagt om dat te voorkomen. Je krijgt inzicht hoe jij de HR-belofte echt
waar kunt maken voor jouw organisatie. Je loopt wel het risico dat je niet meer NIET kunt zien waar
jouw invloed als HR-professional ligt.
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BIANCA VAN LEEUWEN
DONDERDAG 13 FEBRUARI
SPREKER
Bianca van Leeuwen is directeur van Plan B en één van de uitvinders van Systemisch
TransitieManagement.
Bianca is opgeleid als klinisch psycholoog. Ze adviseert HR teams bij het professionaliseren en
positioneren van HR en leidt HR-professionals op om optimaal een bijdrage te leveren aan de
gewenste beweging van organisaties. Daarnaast adviseert Bianca organisaties die werk willen
maken van hun organisatieverandering en af willen van de oude cultuur en oud hardnekkig gedrag.
Bianca is mede-auteur van de bestseller Systemisch TransitieManagement.

"De leiding nemen? Ammehoela"
- BIANCA VAN LEEUWEN -
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FLOW! VAN GOED NAAR GOUD
- GEMEENSCHAPPELIJK ISA-SEMINAR INHOUD
Hoe verbeter je jouw HR- teamprestatie tot top niveau?
Iedereen herkent het gevoel van flow. Alles lukt, de tijd vliegt en elke inspanning gaat als vanzelf.
Maar wat is flow nu eigenlijk wanneer je deel uitmaakt van een team? Welke componenten zijn
onderdeel van deze bijzondere ervaring?
Hoe kom jij als HR-professional en als HR-team in die flow? En hoe lukt het dan uiteindelijk om in die
flow te blijven? Hoe kun je dit principe als HR-professional ook echt in jouw werk gaan uitdragen?
Wat levert het daadwerkelijk op voor jou?
Welke transformaties op jouw HR agenda wil jij graag in een flow status brengen?
De Universiteit van Eindhoven doet al meer dan 10 jaar wetenschappelijk onderzoek naar teamflow.
Dat onderzoek toont aan dat jij en het team waarmee je werkt 5 keer beter presteert als je in een
zogenaamde flow zit.
De coachvisie van spreker Marc is uniek. In het seminar belicht hij voor jullie HR agendapunten als
situationeel leidinggeven, competentiemanagement en performance klimaat op een
grensverleggende wijze.
“Wij zijn tot veel meer in staat dan we zelf denken. Jezelf overtreffen is niet langer een verrassing.
Het teamflow model is innovatief en laat verbluffende resultaten zien…"
Benieuwd naar deze innovatieve manier van denken?
Kom naar het seminar van Marc Lammers en beleef het zelf!
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MARC LAMMERS
DONDERDAG 19 MAART
SPREKER
Marc Lammers, een veel gevraagd spreker, deelt zijn ervaringen als coach en inspireert hiermee
organisaties hoe je individuen en teams verder kunt ontwikkelen. In zijn werk als spreker
transformeert hij zijn innovatieve coachingstechnieken naar vernieuwende inzichten voor het
bedrijfsleven.
Vol overgave deelt Marc zijn visie op coaching, innovatie, leiderschap, samenwerking en het
verleggen van grenzen. Op vernieuwende en interactieve wijze vertaalt hij praktijkvoorbeelden
naar concrete bedrijfssituaties en geeft waardevolle inzichten waarmee je direct aan de slag kunt.
Marc was bondscoach van het Nederlandse dameshockeyteam en stond aan de leiding van het
team dat zilver en goud won op de Olympische Spelen in 2004 en 2008. Na het beëindigen van
zijn hockey carrière werd hij in 2017 gevraagd om het Vattenfall Solar Team van TU Delft te
coachen.
Marc Lammers staat bekend om zijn unieke leiderschapsstijl. Hij wordt geroemd om zijn vele
innovatieve technieken, er is zelfs een werkwoord naar hem vernoemd: ‘lammeren’..

"Winners have a plan, what's yours?"
- MARC LAMMERS -
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MEDEWERKERSTEVREDENHEID
HR-PROFESSIONALS DURF TE DIFFERENTIËREN
INHOUD
Human Resource Management stond erom bekend: ´What’s good for Peter must be good for Paul´.
In veel kennisintensieve organisaties van vandaag zijn echter geen gelijke monniken meer te
vinden. Tijdens dit seminar neemt Matthieu je mee in de noodzaak voor HR om te gaan
differentiëren op verschillende vlakken: contractering, arbeidsvoorwaarden en aansturing van
professionals en dus ook medewerkerstevredenheid.
Hoe staat het nu echt met de medewerkerstevredenheid in jouw organisatie? Welke impact heeft
HR differentiatie op verschillende fronten nu daadwerkelijk in de praktijk?
Welke elementen zorgen direct voor een hogere productiviteit èn meer arbeidstevredenheid bij de
mensen op de vloer?
Mathieu Weggeman geeft op inspirerende wijze zicht op differentiëren op grond van de life cycle
van professionele kennis, waarbij de invloed van HR teams op routinematig werkende en
innoverende professionals, kosmopolitisch en lokaal ingestelde professionals en jonge high
potentials direct zichtbaar wordt.
Wat doet de motivatie van de Protestgeneratie in samenwerking met de Nieuwe Generatie in
organisaties en wat is de invloed hierop in hiërarchisch aangestuurde organisaties?
Het seminar voor HR-professionals die
medewerkerstevredenheid in hun organisatie.

impact

willen

hebben

op

organisatiebrede
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MATHIEU WEGGEMAN
DONDERDAG 11 JUNI
SPREKER
Prof. dr. ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde bij de TU in Eindhoven. De focus in
zijn onderzoeken draait om het verklaren van innovatieprocessen in organisaties en mensen.
Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals en de
werkwijzen en waardesystemen van de nieuwe generatie.
Zijn boek “Leiding geven aan professionals? Niet doen!” won de "Managementboek van het Jaar
Prijs" en werd tevens genomineerd voor het beste HRM-boek.
Mathieu Weggeman is in zijn vak meer gericht op mensen dan op structuren en procedures, is
liever componist dan dirigent, is meer toeschouwer dan speler, raakt het meest ontroerd door de
combinatie van top-vakdeskundigheid en bescheidenheid.
Zijn inslag is vrijgevochten en hij beschouwt “Dat is wel erg naïef” als een compliment. Weggeman
belicht risico´s van de veramerikanisering van onze cultuur en ziet de netwerkgeneratie als een
nieuwe kans voor de wereld.
Hij verrichtte onder meer onderzoek naar de motieven die hoogopgeleide professionals hebben
om kennis te creëren en te delen, naar de rol van lef in organisaties en naar de invloed van
werkprocessen op de binding van professionals en in het verlengde daarvan op de
kennisproductiviteit van organisaties.

“Niet is zo ongelijk,
als de gelijke behandeling van ongelijken"
- M.C.D.P. WEGGEMAN -
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JOIN THE JAM
DIVERSITEIT & INCLUSIE
INHOUD
Diversiteit & Inclusie in organisaties.
Organisaties benutten het potentieel van medewerkers niet of onvoldoende. Voor HR is het zaak om
beleid te maken dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen.
De opbouw van het medewerkersbestand kan daarbij een belangrijk uitgangspunt zijn.
Het afstemmen van de organisatiedoelen en het diversiteitsbeleid lopen daarin synchroon.
In deze masterclass kijk je samen met Jitske door een verrassende bril naar de rol van HR binnen
organisaties. Je leert hoe jij als HR-professional echt waarde kunt toevoegen om diversiteit en
inclusie voor de organisatie te laten werken.
Het debat over diversiteit en inclusie, de opbouw van het human capital in jouw organisatie wordt
door Jitske met haar blik als corporate antropoloog op confronterende en inspirerende wijze onder
de loep genomen:
Wat zijn de effecten van een diversiteit & inclusie voor jouw organisatie?
Hoe creëer je als HR-professional een organisatie waar men echt graag voor wil werken en
blijven werken?
Wat betekent dit in jouw besluitvorming als het gaat over inclusie en diversiteit?
Wat is het effect van diversiteit op jouw HR team?
Een inspirerend seminar, vol power, dialoog en debat, Join the Jam!
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JITSKE KRAMER
DONDERDAG 17 SEPTEMBER
SPREKER
Drs. Jitske Kramer is corporate antropoloog en reist de wereld over om kennis en kunde van
traditionele healers, leiders en verrassende innovators naar Nederland te brengen.
In 2012 maakte zij grote indruk in organisaties door Deep Democracy naar Nederland te brengen.
Deze methode, ontstaan in het Afrikaanse bedrijfsleven wordt op dit moment in meer dan twintig
landen in de wereld toegepast. Het biedt praktische handvatten en technieken om met uitersten
om te gaan. Jitske brengt haar kennis via ijzersterke lezingen en masterclasses naar de wereld
van organiseren.
Naast trainer van het jaar 2013 is zij tevens auteur van diverse boeken waaronder Deep
Democracy, Jam Cultures, Building Tribes en Corporate Tribe (Managementboek van het jaar
2016).
Nooit meer hoeven te vergaderen is een thema wat centraal staat bij het opleiden van mensen in
organisaties door Jitske. Ze neemt je mee in verhalen die ruimte creëren voor nieuwe manieren
van kijken en handelen.
Jitske Kramer is een van de beste sprekers van Nederland. Ze verbindt, heeft humor, is
onbevangen en energiek. Ze prikkelt je om stevig na te denken en je stem te laten horen.
Met flair en met lef zoekt ze de diepgang op. Ze brengt verrassende nieuw inzichten en praktische
toepasbaarheid.

"Diversity is about being invited to the party.
Inclusion is about being asked to join in and dance."
- VERNA MYERS-
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HR ANALYTICS
HUMAN DATA DIE ER ÉCHT TOE DOEN
INHOUD
Steeds meer organisaties en ook teams zijn in de afgelopen jaren ‘data driven’ geworden.
Waar we eerder beslissingen namen op onderbuikgevoel, vraagt de snelheid waarmee we
veranderen steeds meer om objectieve data om accuraat besluiten te nemen die invloed hebben
op het succes en bestaansrecht van organisaties.
Onze collega’s op de afdelingen Marketing, Finance en Operations zijn al langer thuis in Data
Analytics. In veel organisaties lijkt het HR team één van de laatste afdelingen waarin objectieve
data analyse nu echt noodgedwongen zijn intrede aan het doen is. Met enige argwaan borrelen er
analytische vraagstukken op in HR-teams: de argwaan is heel begrijpelijk. HR is een vakgebied
gericht op mensen. Cijfers en data zijn nou eenmaal niet iets waar de focus van de gemiddelde
HR-professional ligt.
De HR-professional wordt inmiddels steeds vaker gevraagd om gefundeerd advies te geven in
plaats van te registreren. HR Analytics gaat de komende tijd hierbij een cruciale rol spelen.
Deze human data gaat ervoor zorgen dat we meer gefundeerde keuzes kunnen maken. Door de
context van die data kun je wegblijven van generaliseren en levert het HR-team advies dat leidt tot
performance verbetering, betrokken medewerkers en organisatie groei.
Maar wat is nu eigenlijk de Analyse Quotient (AQ) van jouw HR-afdeling? AQ is een maat voor het
meten van de analyse capaciteit van een organisatie of specifieke afdeling en wordt steeds vaker
toegepast bij HR-afdelingen. Het is een score die aangeeft in welke mate je als team in staat bent
om analyses uit te voeren en beslissingen te maken die betrouwbaar, accuraat, controleerbaar en
zinvol zijn. Om in de huidige tijd een gemiddelde voldoende score te halen dien je als HR-afdeling
gebruik te gaan maken van moderne analyse technieken en HR Analytics zodat je elke vraag vanuit
jouw organisatie gefundeerd kunt beantwoorden.
In dit seminar geeft Martijn Zoet inzicht in:
Wat is de AQ van jouw HR-Afdeling? ·
Wat is het stappenplan om te komen tot data driven decisions op jouw HR-afdeling? ·
Welke standaard-analyse past u nog niet toe?
Welke analyses passen de HR teams die koplopers zijn toe? En hoe maak je van jouw afdeling
ook een koploper?
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MARTIJN ZOET
DONDERDAG 29 OKTOBER
SPREKER
Dr. Martijn Zoet, strategisch adviseur en data-expert van het EDM-Competence Centre, begeleidt
organisaties bij het in kaart brengen van hun organisatie uitdagingen en de daarbij benodigde
oplossingen. Als lector is hij tevens verbonden aan de Zuyd Hogeschool om deze kennis over te
brengen aan de professionals van de toekomst.
De seminars van Martijn Zoet staan bekend om de inspirerende inhoud waar hij met praktische
toepasbaarheid, complexe hypetermen en technologieën vertaald naar de alledaagse praktijk in
organisaties.
“Organisaties zijn bezig aan een continue reis. In deze reis kun je zelf alles door middel van ‘trial en
error’ proberen te ontdekken. Dit pad kan een lange, pijnlijke en kostbare ervaring zijn voor de
Human Capital in jouw organisatie. Gelukkig kan het ook slimmer. Verwacht direct toepasbare
technieken en ontwikkel je vaardigheden waardoor je niet eerst in de gebruikelijk valkuilen hoeft te
trappen. Dit bespaart jouw organisatie tijd en moeite. “

"Without data, you’re just another
person with an opinion"
- W. EDWARDS DEMING -
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SAMENWERKEN IN TEAMS...
...ZONDER GEDOE
- MEMBER DEVELOPMENTINHOUD
Maaike Thiecke: “Gedoe en gezeur in de samenwerking. Weerstand tegen samenwerking.
Emoties die de pan uitvliegen. Best lastig als samenwerking steeds meer nodig is om
organisatiedoelen te halen. Terwijl jij als HR-professional continue investeert in een betere
samenwerking zonder dat er iets verandert en goede gesprekken voert met individuele teamleden
die gek genoeg zelden tot een betere samenwerking leiden. Raar?!
Ook heel raar: dat leidinggevenden je vragen teams te helpen beter samen te werken en alles bij
het oude blijft. Je kan moe worden van alle samenwerkings-brandjes die geblust moeten worden
voordat het ‘gewoon’ over verzuim, personeelsbeleid of leiderschapsontwikkeling kan gaan.
Je zou eigenlijk enorm blij moeten worden als jouw organisatie HR inzet op betere, nauwere,
duurzame samenwerking, maar je voelt de samenwerkingsmodder al van een kilometer afstand
aankomen.
En die samenwerkingsmodder gaat onherroepelijk vertraging opleveren. En frustraties bij iedereen.
Ja, ook bij jou! Dan wordt er hoopvol (en soms verwijtend) naar jou gekeken, maar jij vraagt je
soms af of jij daar wel een goed antwoord op hebt”.
Tijdens deze trainingsdag laat Maaike je kennismaken met een ongebruikelijke blik op
samenwerking. Zodat jij precies weet hoe jij als HR-professional invloed kunt hebben op goede
samenwerking. En wat jij kunt betekenen voor opdrachtgevers die samenwerking niet alleen een
groot goed vinden maar ook nodig hebben om hun doelen te halen.
Na de training:
Ken je de voorwaarden waaronder teams optimaal gaan samenwerken en op welke
voorwaarden jij als HR-professional invloed hebt;
Weet jij wanneer jij teamsamenwerking kunt faciliteren en wanneer niet en hoe je de invloed van
anderen aanboort;
Weet je wat volkomen normaal en voorspelbaar is aan gedoe wanneer samenwerking
verbeterd moet worden, zodat je beter begrijpt waar jijzelf in verzeild kunt raken en ook anderen
daarover kunt informeren.
Ken je de belangrijkste misverstanden over samenwerking, waardoor je als HR-professional niet
alleen zelf onnodig gedoe en gelazer in de samenwerking kunt voorkomen, maar ook
opdrachtgevers en teams daarover kunt adviseren.
Begrijp je hoe hardnekkig gedrag in samenwerking ontstaat en heb je concrete handvatten om
dat te keren.
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MAAIKE THIECKE
DONDERDAG 16 APRIL
TRAINER
Maaike Thiecke is een veelgevraagd trainer en tevens directeur van Adviesbureau Plan B.
Daarnaast is zij één van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement, een bewezen
methodiek die veranderen en gedragsverandering veel makkelijker maakt.
Maaike adviseert organisaties die werk willen maken van hun organisatieverandering en af willen
van de oude cultuur en oud hardnekkig gedrag.
Maaike is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze adviseert HR-directeuren bij het
professionaliseren en positioneren van HR en leidt HR-professionals op om optimaal een bijdrage
te leveren aan de gewenste beweging van organisaties.

"Hoera, los zand! Of toch liever gedoe en
samenwerkingsmodder?"
- MAAIKE THIECKE -
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VAN LEIDERSCHAP TOT INVLOED
- MEMBER DEVELOPMENTINHOUD
Hoe je als HR-professional impact maakt die raakt: dat is precies waarin Remco jou meeneemt
tijdens dit wervelende programma. Hierin leert hij jou ontdekken wat invloed in leiderschap echt
inhoudt. Geen typologie modellen, geen rollenspellen met camera’s, geen feedback-sessies.
Op basis van beproefde internationale principes werkt hij in deze Masterclass met jou aan hoe jij
binnen jouw organisatie-, team-, relatie- en eigen rol invloed kunt realiseren die echt raakt.
Om beter gehoord te worden is het zaak om inzicht te krijgen in waar communicatie nu echt om
draait. In deze unieke Masterclass brengt hij inzichten en bewezen technieken naar jou toe.
De afgelopen twintig jaar heeft Remco onderzoek gedaan binnen communicatieleer, psychologie
en neurofysiologie naar hoe wij nu echt in staat zijn tot het overtuigen van anderen en iemand
bewegen tot ander gedrag. Hij laat jou zien hoe je maximaal impact kunt hebben en hoe je jouw
verbale slagkracht vergroot. Misschien ben je er nog van overtuigd dat jouw vakinhoudelijke
expertise zichzelf verkoopt. Als dat zo is, helaas.
In deze Masterclass:
Leer je hoe elke verbale verpakking bepaalt wat het effect is op jouw doel en degene met wie jij
spreekt.
Heb jij alle instrumenten beschikbaar om impact te creëren op elke schaal: in een teamoverleg,
een vergadertafel of één op één.
De Masterclass voor HR-professionals die de wens én moed hebben om een verandering te
realiseren in de manier waarop zij impact hebben of anderen beïnvloeden.
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REMCO CLAASSEN
VRIJDAG 17 APRIL
TRAINER
Remco verkent en verlegt de grenzen van het trainersvak met zijn opzienbarende stijl en is daarmee
uniek. Niet voor niets is Remco Claassen al 6 jaar lang de best beoordeelde docent.
Remco traint professionals in leiderschap, persoonlijke effectiviteit, invloed en beïnvloeding.
Voor zijn programma’s ging hij in de leer bij de 'groten der aarde' in leiderschap en persoonlijke
effectiviteit.
Hij volgde trainingen bij mensen als Stephen Covey, Tony Robbins en Tom Peters.
Hij is auteur van drie boeken, die allen de bestseller status bereikten: IK, WIJ en Verbaal
meesterschap. Zijn nieuwste boek Factor MOED schreef hij samen met Marinka Lipsius.
Remco heeft een grote impact als trainer: hij is fundamenteel tegenstander van powerpoint en
bewijst met zijn seminars dat je geen beamer nodig hebt om indruk te maken. Remco's stijl is
interactief, vol humor en verrassend..

"Ga nooit meer een spreekmoment in
zonder Anneke D."
- REMCO CLAASSEN -

26

INHOUD VAN DE TRAINING

HR SYSTEMISCH TRANSITIEMANAGEMENT

- MEMBER DEVELOPMENT-

INHOUD
Neem voor de verandering de makkelijke weg!
Veranderen is de enige constante voor organisaties. Ondertussen is er een schrikbarend cijfer:
70% van de organisatieveranderingen leiden niet tot waar ze voor bedoeld waren. Er wordt dus
enorm veel tijd, geld en energie besteed aan veranderen zonder dat het iets oplevert.
HR-professionals met een groot hart voor organisaties in verandering krijgen daar buikpijn van.
Ondertussen zie jij ook zo nu en dan met lede ogen aan dat HR de meest geniale interventies inzet
die bijna bijna bijna succesvol zijn, oh nee toch niet. Je ziet mogelijk met verbijstering hoe
veranderingen waarvoor het draagvlak groot is, waar ‘iedereen’ voor is, een stille dood sterven.
Je kent vast de frustraties van echt ervaren en competente managers en directeuren die sneuvelen
door de cultuur die wel in de vloerbedekking lijkt te zitten. Je adviseert, faciliteert, selecteert en
informeert je een slag in de rondte en tegelijkertijd baal je dat je niet meer voor organisaties in
verandering kunt betekenen. Dat moet toch makkelijker kunnen…? Zeker!
Tijdens deze trainingsdag laat Maaike je kennismaken met een ongebruikelijke blik op
organisatieverandering waarmee veranderen echt makkelijker wordt. Je leert waarom gedoe en
gezeur volstrekt normaal en voorspelbaar is in elke verandering en waarom er steeds opnieuw
gebeurt wat al jaren gebeurt in organisaties. Je krijgt zicht op wat jij, uitgerekend als
HR-professional, kunt betekenen voor organisaties in verandering en hoe je in no time een
onweerstaanbare verander-vraagbaak in je organisatie wordt. Omdat jij snapt wat verder iedereen
onbegrijpelijk vindt.
Na de training:
Begrijp je hoe de dynamiek van verandering altijd verloopt en welk gedoe en gezeur volkomen
normaal en logisch is zodat je organisaties kunt helpen te begrijpen waar ze in verzeild raken en
kunt voorspellen wat er gaat gebeuren.
Kun je opdrachtgevers voorspellen welke druk er op gang gaat komen waarmee alles bij het
oude blijft.
Weet je hoe jij de invloed van leidinggevenden op de gewenste verandering kunt aanboren en
wat het van je vraagt om niet op de stoel van leidinggevenden terecht te komen.
Maak je kennis met concrete handvatten waarmee jij als HR-professional veranderen
makkelijker kunt maken.
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MAAIKE THIECKE
DONDERDAG 19 NOVEMBER
TRAINER
Maaike Thiecke is een veelgevraagd trainer en tevens directeur van Adviesbureau Plan B.
Daarnaast is zij één van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement, een bewezen
methodiek die veranderen en gedragsverandering veel makkelijker maakt. Maaike adviseert
organisaties die werk willen maken van hun organisatieverandering en af willen van de oude
cultuur en oud hardnekkig gedrag.
Maaike is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze adviseert HR-directeuren bij het
professionaliseren en positioneren van HR en leidt HR-professionals op om optimaal een bijdrage
te leveren aan de gewenste beweging van organisaties.

"Neem voor de verandering de makkelijke weg"
- MAAIKE THIECKE -
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OMDENKEN
- MEMBER DEVELOPMENTINHOUD
Masterclass Omdenken – De Omdenk Toolkit voor jou als HR professional.
De veranderingen in het HR-werkveld gaan snel, voortdurend word je geconfronteerd met nieuwe
problemen. Van HR-professionals worden regelmatig andere competenties verlangd dan voorheen
om oplossingen te brengen voor organisatievraagstukken die de HR-portefeuille raken.
Is het echt anders, de HR-problematiek anno nu, of zijn het problemen verpakt in een ander jasje?
Hoe ervaren we die problemen? Regelmatig worden ze toch als lastige obstakels ervaren, die we zo
snel mogelijk uit de weg moeten ruimen. Wat is het risico? Dat we een nieuw probleem met een
oude manier van denken proberen op te lossen.
In deze Masterclass Omdenken neemt grondlegger Berthold Gunster jou als HR-professional
mee in hoe een werkprobleem een mogelijkheid in wording is en ontwikkel je vaardigheden naar
een nieuwe en innovatieve manier van denken. Deze fundamentele vaardigheden van het
omdenken omvatten voor jou een toolkit om elk probleem om te draaien, kantelen, ontmantelen of te
elimineren.
Omdenken gaat uit van de filosofie dat tegenslag de basis bron kan zijn van innovatie.
Bereid je voor op een bijzonder, afwisselend en zeer levendig programma. Vol inspirerende
voorbeelden uit jouw werkpraktijk en slimme denk-oefeningen. En een paar zeer bijzondere
verrassingen.
Het ultieme doel van deze Masterclass Omdenken is elk Ja-maar gedrag te veranderen in Ja-en
gedrag. Aan de hand van tien basis principes neemt Berthold Gunster je mee in hoe jij in jouw werk
die overgang kunt maken. 'Ja, maar' zal nooit meer zo klinken als vroeger.
Een programma vol inzicht, humor, en direct resultaat, Ja- en dus!
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BERTHOLD GUNSTER
VRIJDAG 20 NOVEMBER
TRAINER
Berthold Gunster is de grondlegger van het Omdenken. Over zijn gedachtegoed Omdenken schreef
hij inmiddels 10 bestsellers. Berthold staat bekend om zijn verfrissende, luchtige en aangenaam
confronterende stijl.
Met zijn team geeft hij in meerdere landen in Europa trainingen bij organisaties en teams die willen
transformeren naar oplossingsgericht denken en bewijst zijn methodiek dit keer op keer.
Zijn boek ‘Omdenken’ staat inmiddels al meer dan 200 weken in de Bestseller lijst: Een absoluut
record in de geschiedenis van Nederlandse boekverkopen. Ooit. En aller tijden.
Problemen lijken namelijk vervelende dingen. Daar wil je van af. Je wilt ze oplossen. Werkt dat?
Soms wel. Maar vaak ook niet. Voor je het weet maak je als overwerkte professional,
goedbedoelende ouder of gestresste kip- zonder-kop het probleem alleen maar groter.
Op deze dag leer je ook jezelf tegenkomen, om jezelf kunnen lachen, relativeren, durven ontregelen
en humor: de belangrijkste onderdelen van de Masterclass Omdenken. Als we al niet om onszelf
kunnen lachen, tja, dan houdt het zo’n beetje op natuurlijk.”

"De dingen simpel houden is vrij moeilijk,
De dingen moeilijk maken is daarentegen vrij simpel"
- OMDENKEN -
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