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Intervisiesessie  
voor HR-professionals! 
 

 

Doelgroep: 

HR-professionals die met 

vakcollega’s op een andere 

manier naar hun dagelijkse 

praktijk willen gaan kijken en 

een positieve verandering in 

hun werk willen maken. 

“Een verandering gebeurt omdat 

gewone mensen buitengewone din-

gen doen.” (Barack Obama) 

 

 

 

Ken je dat? Je bent weer eens 

in gesprek over het terugdrin-

gen van verzuim of het inves-

teren in menselijk kapitaal.  

Of je bent voor de zoveelste 

keer aan het brainstormen 

over de positie en verant-

woordelijkheden van HR en 

je afdeling.  

Het lijkt een eindeloos ver-

haal. En hoe je ook verga-

dert, brainstormt of nieuwe 

plannen bedenkt, er veran-

dert niets. Of te weinig. 

Waarschijnlijk ken je het 

plaatje van de ijsberg wel, 

waarvan het grootste gedeelte 

onder water staat... In deze 

intervisiesessie gaan we de 

spreekwoordelijke duikbril 

opzetten om te kijken hoe 

het er ‘onder water’ uitziet.   

 

In een groep van maximaal 

10 personen werken we van-

uit een aantal dieptevragen 

die je inzicht gaan geven in 

dat wat er werkelijk speelt. 

 Maar ook gaan we kijken wat 

jouw invloed is op de situatie 

en hoe je een eerste stap naar 

daadwerkelijke verandering 

kunt gaan maken. 

Alle HR-thema’s zijn wel-

kom.  

Wat het je in ieder geval oplevert: 

 Een multidimensiona-

le kijk op de situatie  

 Inzicht in en kunnen 

handelen vanuit je 

eigen invloed en mo-

gelijkheden 

 Praktische tools voor 

de dagelijkse praktijk  

 

‘Inspiratie voor jouw dagelijkse praktijk’  

Nadere informatie  

Leer: 

 Duiken 

 Kijken 

 Doen 

 

 

Programma  
Vrijdag 8 juli van 13.00 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur.  
 
Minimaal aantal deelnemers per groep 6, maximaal aantal deelnemers 10. Aanmelden uiterlijk 
30 juni 2016 via email: info@puntvaninspiratie.nl  of telefonisch 06—21 71 09 71 
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van deelname en verdere details. 
 
Lokatie   
Udenhout 
 
Investering 

€ 95 excl. Btw. Inclusief drankjes en materiaal. Betaling vindt vooraf plaats. Afmelden kan 
kosteloos tot  1 juli 2016. Na deze datum worden de kosten in rekening gebracht. 
 


