
4 trainingsdagen van 9:00 – 17:00

10-12 deelnemers per groep

Uitgebreide lunch met elkaar

Per module 1 à 2 uur zelfstudie

Trainingen op locatie bij Quiris in Ede (station)

Aanmelden telefonisch of via www.quiris.nl

Want het vak

Ben jij als HR professional altijd bezig 

met het ontwikkelen van jouw 

medewerkers en is het nu ook tijd voor 

je eigen ontwikkeling? 

Wil jij nog krachtiger worden in je rol 

en een boost geven aan visie en 

vaardigheden die je nodig hebt? 

De praktische 4-daagse leergang HR 

Meesterschap focust op alle facetten 

van je de rol die je vervult en de 

bijzondere plaats die je daarmee 

inneemt in de organisatie. 

Je krijgt nog meer inzicht in de 

dynamiek van jouw speelveld en leert 

praktische vaardigheden om daar  

mee om te gaan. Door te verdiepen 

met collega’s uit het werkveld en je 

eigen casuïstiek onder de loep te 

nemen.

In deze 4-daagse leergang helpen we je om jouw HR 

vakmanschap te vergroten. Niet zozeer qua inhoud maar 

vooral zodat jij weet hoe je jouw rol krachtiger kan 

vervullen en jouw vaardigheden effectiever inzet. We 

reflecteren, inspireren, bieden praktische handvatten en 

vergroten jouw inzicht en adviesvaardigheden. 

Rode draad in deze training zijn de persoonlijke 

leerdoelen en eigen casuïstiek uit jouw dagelijkse praktijk. 

Je kijkt tijdens de training op verschillende manieren naar 

jouw profiel als HR-professional en naar het krachtenveld 

waarin je werkzaam bent.

W at  g a  j e  le ren ?
In 4 dagen bekijk je jouw HR rol vanuit verschillend 

perspectief:

1. Jouw individuele perspectief, hoe geef je jouw rol 

vorm?

2. De samenwerking tussen mensen, welke effectieve 

patronen kun je inzetten?

3. Organisaties en teams, wat is jouw visie en hoe kun je 

invloed uitoefenen?

4. Lastige casuïstiek, met welke rolvervulling kom je er 

samen uit?

Trainingen gegeven door wisselende duo’s met ervaring 

in  het werkveld van HR- en persoonlijke ontwikkeling.

Voor  w ie?
Deze leergang is ontwikkeld voor HR-professionals met

minimaal 3-5 jaar ervaring die hun impact en bijdrage 

binnen de organisatie willen vergroten.

Praktische info
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Leergang HR Meesterschap

beheers je al...

http://www.quiris.nl/
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