
Talentontwikkeling 

Vergroot je impact en 
overtuigingskracht als 

HR professional. 
Ontwikkel een nieuwe 
kijk op jezelf en het 

vak 

Inspiratie 

Leer van best practices 
en nieuwe 

ontwikkelingen en raak 
geïnspireerd door HR 
management anno nu  

On the job  

Dit programma is 
gebaseerd op ”het 

nieuwe leren”. 7 x meer 
effect dan de 

traditionele manier van 
trainen!  

HR ESSENTIALS 



	  

Kick Off: Talent Analyse  
 
Het programma start met 
een persoonlijke analyse van 
jouw drijfveren, motivatie 
en talenten. Met de 
verkregen inzichten in je 
voorkeursstijlen maak je 
een vliegende start. 

Intervisie  
 
Intervisie is beproefde 
methode om van elkaar te 
leren en snel inzicht te 
krijgen in uitdagingen en 
doelstellingen op 
persoonlijk en 
organisatievlak 

HR Innovation 
 
Welke ontwikkelingen zien 
we op ons afkomen op 
macro, meso en micro 
niveau Welke best practices 
hebben hun kracht bewezen 
en kun jij ook toepassen? 

Business Challenge 
 
Maak onder begeleiding je 
eigen business case en breng 
buiten naar binnen. Win 
overtuigingskracht om goed 
onderbouwd jouw 
organisatie mee te nemen in 
HR management anno nu.  

Persoonlijk Leiderschap 
 
EQ en SQ verdringen IQ en 
(persoonlijk) leiderschap is 
een kritische succesfactor. 
Werk aan je eigen 
leiderschap en leer over de 
rol van HR bij ontwikkeling 
van leiderschap in de 
organisatie  

Communicatie Atelier 
 
Ruis op de lijn…duidelijke 
en transparant 
communiceren is een 
noodzaak. Maar toch wordt 
het niet altijd gedaan. De 
HR professional als 
strategisch communicatie 
specialist  

Talent Management 
 
Strategische 
personeelsplanning en een 
duurzaam levensfase bewust 
beleid staat in deze module 
centraal. Talent is er in elke 
levensfase, zet het in!  

Verandermanagement 
 
Hoe vertaal je de snelle 
veranderingen buiten in een 
fris en modern HR beleid en 
help je bij de juiste 
verandering, hoe klein of 
groot ook. 

Kennis centrum 
 
Maak gedurende 6 maanden 
na afronding van het 
programma nog gebruik van 
ons kenniscentrum. Je 
hulplijn in geval van 
essentiële vraagstukken  



 

 

 

HR Essentials 
Ontwikkeling anno nu 

HR essentials is een compleet 
ontwikkelprogramma in 9 
inspirerende modules waar jij 
en jouw eigen praktijk 
centraal staan. Pas dat wat je 
leert en inspireert direct toe in 
je eigen omgeving. Dat is 
ontwikkeling anno nu en 
vergroot de return on 
investment voor jouw 
organisatie.  

 

Win overtuigingskracht en 
vergroot jouw impact. 

Jouw profiel: 

 
• Werkzaam in  het HR 

vakgebied 

• Van nature 
ondernemend en 
proactief 

• Op zoek naar 
verbreding van kennis 
en uitbreiding van het 
netwerk 

 
 

Investering 

€ 4000,00 ex BTW voor het totale 
programma 
€ 750,00 arrangementskosten EX BTW 
 
Interesse in losse onderdelen van het 
HR essentials programma? Dat kan ook!  

Aanmeldingen en Informatie  

Neem contact op met Carola Smits 
middels 06-57332245 of 
carola@windkracht-11.nl 
 
Meer lezen over onze visie op HR? 
 
 www.windkracht-11.nl  

Het nieuwe Leren: 
 
10% Training 
20% Coaching 
70% On the Job 
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voorkeursstijlen maak je 
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