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Masterclass: Actuele trends in HRM   
In het strategische beleid van een organisatie is personeelsmanagement als integraal onderdeel onmisbaar. Werken 

vanuit een HRM visie realiseert een evenwichtige samenhang tussen de doelstellingen van de organisatie en de 

ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers. De komst van het werken met HRM is duidelijk zichtbaar in Suriname en 

veel organisaties zien dan ook de waarde en de noodzaak om HRM op te nemen in het strategisch beleid. In deze 

intensieve Masterclass HRM wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied, en krijgt u 

tools aangereikt waarmee u uw HR functionaris kunt begeleiden in de professionalisering van het HR Management van 

uw organisatie. 

 
Doel van het programma 
De Masterclass HRM is erop gericht Executives en Senior 

Managers inzicht te bieden in de actuele ontwikkelingen in 

het vakgebied HRM, en de vertaalslag te maken naar de 

huidige en gewenste HR situatie in de eigen organisatie. Het 

doel is tools aan te reiken waarmee deelnemers de HRM 

functie in de eigen organisatie effectief kunnen begeleiden 

in de professionalisering, in lijn met de strategie.  

 

Programma 

Tijdens de Masterclass worden de volgende onderwerpen op 
interactieve wijze behandeld: 

 De relatie tussen organisatiestrategie en HR strategie 

 De ontwikkeling van de HR functie: HRM als business 
partner 

 Een actuele kijk op de klassieke processen van instroom 
– doorstroom en uitstroom van medewerkers 

 Het aansturen van HRM veranderprocessen 
 
Directe ‘Return on Investment’ 

Voorafgaand aan de Masterclass HRM vult u online de 

unieke  ‘HR Scan’ voor uw eigen organisatie in. De 

uitkomsten van deze HR Scan geven uw kijk op de huidige en 

gewenste HR situatie weer over de kernthema’s van het 

HRM vakgebied.  

 
Resultaten 
Na deelname aan de Masterclass HRM: 

 heeft u uw visie op de huidige en gewenste HR situatie 
voor uw organisatie in beeld gebracht 

 gaat u goed geïnformeerd over de actuele 
ontwikkelingen in het vakgebied in gesprek met uw HR 
functionaris 

 heeft u inzicht in de samenhang tussen organisatie en 
HR strategie 

 kunt u de HR processen van uw organisatie beoordelen 
op actualiteit 

 heeft u inzicht in het begeleiden van veranderprocessen 

Onze visie op leren 
Belangrijke uitgangspunten die wij hanteren bij de 
ontwikkeling van mensen in de context van organisaties 
zijn: 

 Ieder mens is uniek en heeft potentieel 

 Elke vraag is uniek en vraagt om een eigen 
benadering  

 Ieder mens is in staat zelf keuzes te maken en zelf 
sturing te geven aan de eigen ontwikkeling. 

 
Kenmerkende aanpak 
Onze werkwijze is kenmerkend en herkenbaar, zij 

 sluit aan bij waar de mensen nu zijn in hun 
ontwikkeling 

 daagt uit en ondersteunt in een duurzaam proces 
van zelfwerkzaamheid 

 geeft ruimte om in beweging te komen 

 is toekomst -, resultaat - en praktijkgericht; 

 en is ervaringsgericht, zelfsturend en spelenderwijs. 
 

Doelgroep  
De Masterclass is ontwikkeld voor Executives en Senior 
Managers van organisaties die actief betrokken zijn bij 
Human Resource Management. Deelnemers hebben 
behoefte aan informatie over de nieuwste 
ontwikkelingen in het vakgebied en tools om de HR 
functionarissen in de organisatie effectief te begeleiden 
in deze zich snel ontwikkelende professie. 
 
Certificering 
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na 
afloop van de Masterclass. 
 
Praktische informatie 
Duur: Het programma omvat twee dagdelen van 4 uur. 
Voorbereiding: Invullen van de online HR Scan 
Aantal deelnemers: minimaal 10 – maximaal 25 
Investering:  USD 795,-. 

Voor startdatum en aanvullende informatie:  
stuur een e-mail naar info@scientianv.com. 
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