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Van HR-medewerker naar strategische Business Partner

Programma
Dag 1 De rol van de HR Business Partner en de positie binnen de
organisatie






HR Business Partner: what’s in a name?
Het kluwen van de eigen organisatie: welke petten draagt u allemaal?
Dave Ullrich als inspiratie om te kijken naar uw rol
De business begrijpen
Uw eigen positionering in de organisatie ten opzichte van:
◦ collega’s van HR en eigen HR-dienst
◦ de directie en het management van de organisatie
◦ de buitenwereld en de bredere context

Dag 2 Advies- en coachingvaardigheden










Kenmerken van adviesrelaties
Fasen in het adviesproces
Intake, eerste contact en 'contracting'
De relatie opbouwen, interactie adviseur – klant
Feedbackmomenten met de interne klant en eindevaluatie
U als adviseur: kwaliteiten en valkuilen
Positionering in het krachtveld van actoren
Gericht werken aan impact
Persoonlijke thema’s bv. ’hoe omgaan met rolveranderingen’ ut.

Dag 3 HR en communicatie (en een beetje marketing)





Communicatiestrategie voor de HR-adviseur
Een communicatieplan opstellen
Gangbare en bruikbare communicatiemodellen voor HR
Reflectie: HR en marketing, een win/win?

Dag 4 Strategisch HR-management en rapportering







Missie, visie, strategie op organisatieniveau
Impact op resultaten en HR-processen
Driehoeksverhouding tussen resultaten, leiderschap en HR-processen
Sturingselementen: analyse, strategiekaart, KPI’s
Het strategisch A4’tje
Hoe maak ik de bijdrage van HR zichtbaar?

Dag 5 HR als een change facilitator





Project Management Essentials
Nieuwe samenwerkingsvormen in organisaties: Holacracy, Teal, Agile, …
Change Management: modellen, principes en tips
De rol van HR in strategische veranderingstrajecten
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Dag 6 Terugkomdag + Persoonlijk Ontwikkelplan
Op de terugkomdag wordt via de methodiek van intervisie teruggekomen op ervaringen en cases. Door
toetsing aan de geleerde kaders en door bevraging van de medecursisten destilleren we nieuw te
nemen stappen voor de toekomst.
Een actueel overzicht van de beschikbare data voor deze opleiding vindt u online.

Praktisch
Voor informatie over prijs, data en locaties van deze opleiding, en om in te schrijven: ga naar
www.sdworx.be/learning.

Contact



T 078 15 90 24 / 03 220 22 84
E learning@sdworx.com
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