STRATEGIC HR BUSINESS PARTNER COURSE

VINDT U ALS HR PROFESSIONAL

..dat u meer strategisch
kunt opereren in een
steeds complexere en snel
veranderende wereld?

..dat u kunt groeien als
Business Partner om uw
bedrijf te helpen haar
strategische doelen te
halen?

..dat u strategische
business beslissingen
beter kunt beïnvloeden op
basis van uw HR kennis?

..dat u ook in lastige
situaties vol
zelfvertrouwen met
business leiders om de
tafel kunt zitten?

DAN IS DE STRATEGIC HR BUSINESS PARTNER COURSE ECHT IETS VOOR U!
VIER STAPPEN METHODIEK

Door middel van de vier stappen methode worden
de deelnemers in staat gesteld zich te
onderscheiden als strategische HR Business
Partners. Het programma beslaat 4 modules van
elk 2 dagen, verspreid over een maanden. Zo kan
het geleerde direct worden toegepast op uw
specifieke situatie en zorgen voor blijvende
verbeteringen.

Na afloop van de cursus…
•

Heeft u het inzicht en de benodigde
instrumenten om strategisch HR business
partnership met succes toe te passen

INTERACTIEF EN ERVARINGSGERICHT

•

Bent u gegroeid in uw effectiviteit als leider
en business partner

•

Heeft u een concreet implementatieplan
voor uw business en uw persoonlijke
ontwikkeling

•

Kunt u putten uit een sterk netwerk van HR
professionals

Nadruk ligt op interactief en ervaringsgericht leren
in een optimale setting van 8-12 deelnemers uit
verschillende bedrijven, waar leren van elkaar
eveneens belangrijk is

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Uniek is de ruime aandacht voor het versterken
van persoonlijk leiderschap, een essentieel
element dat vaak in de schaduw blijft. Door het
internationale karakter van de training is deze ook
geschikt voor internationale organisaties.
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PROGRAMMA OPBOUW

STRATEGIC HR BUSINESS PARTNER COURSE

MODULE 1 - BUSINESS

MODULE 2 - BUSINESS

Deepening understanding

Deepening understanding

“It starts with the business”
•
•
•
•
•

“It’s about bringing added value and solutions”

Business Value
Business Model
Business Strategy
Innovation
Emerging HR dilemmas

•
•
•
•

MODULE 3 - BUSINESS

MODULE 4 - BUSINESS

“Leading with resonance and purpose”

“Being a force for good”

Deepening understanding
•
•
•
•

Deepening understanding

Life/Work Purpose
Values
Blockers
Coaching

Interactive

Experential

HR added Value & Solutions
HR Business Strategy Model
People as most valuable asset
Employee Engagement

•
•
•
•

Practice based

HR business Partner roles
Key Learnings
Action Plan
Celebration

Your issues

Peer support

Lasting impact

MEER INFORMATIE

De Strategic HR Business Course
is ontwikkeld door Frank Uit de Weerd, eigenaar en oprichter van Aoidos Leadership.
Frank heeft zijn (internationale) HR ervaring opgedaan bij Shell en Montell ( het huidige LyondellBasel) waar hij
diverse HR (executive) functies als Business Partner in Europa, Azië en Afrika heeft vervuld.
Zijn visie op het vakgebied wordt vooral beïnvloed door het sterke partnership dat Frank met verschillende
business onderdelen heeft gehad. Vanuit zijn persoonlijke dirve, gecombineerd met zijn grote inhoudelijke
vakkennis is Frank in staat om deelnemers mee te nemen.
Meer informatie of gelijk aanmelden: tel: 0031 (0) 646382477
Deze training wordt ook gegeven in samenwerking met Expand, Human Capital Management
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