
HR Bootcamp

Maandag 4 en 
dinsdag 5 februari 2019

Waar? In Artis! 
De cursus vindt plaats 
in het authentieke 
Huize Welgelegen, in Artis, 
Amsterdam.

Hoeveel?
De kosten bedragen 
€ 995,- voor twee dagen, 
inclusief diner en lunches. 
Overnachting kunnen wij 
op aanvraag voor je regelen 
tegen aanvullende kosten.

De basis
HR-professionals zijn bijna altijd het vak ingegaan, omdat ze ervan hou-
den met mensen te werken. Hun ontwikkeling te stimuleren. Kwaliteit 
te herkennen en de juiste match tot stand te brengen. Onder deze 
zachte aspecten ligt een harde kern van wetgeving en regels. En juist dit 
behandelen we in twee dagen op aantrekkelijke en onorthodoxe wijze.

We tikken met elkaar de hoeken aan van ons sociaal stelsel. Welke eisen wor-
den gesteld aan duurzame inzetbaarheid? Hoe zit het ook alweer met de Wet 
verbetering poortwachter? Wat is de laatste stand van zaken rond pensioen? 
Hoever reikt de macht van een OR? Het gaat tijdens de HR Bootcamp, kortom, 
over onderwerpen waar de meesten van ons even een vies gezicht bij trekken. 

Denk aan Wga, ZW, of de vernieuwing van het loonbelastingstelsel. Vrees niet, 
het wordt anders dan je gewend bent! We lopen met elkaar in hoog tempo door 
de meest complexe HR-materie en zorgen ervoor dat je problemen kunt adres-
seren en de basis beheerst. Tussen de masterclasses door kun je rondlopen 
door de dierentuin. 

Voor wie?
De Meijers HR Bootcamp is bestemd voor HR-professionals die op zoek zijn 
naar kennis/nieuwe vaardigheden en hun netwerk willen verbreden. 

Werken als een beest 
Wij geven je de juiste bagage mee zodat je je zichtbaar in de praktijk kunt onder-
scheiden. En je leert complexe problemen herkennen en oplossen. Verschillende 
trainers met elk hun eigen specialisme slaan een brug tussen theorie en prak-
tijk. Ze maken gebruik van diverse actieve werkvormen zoals het gezamenlijk 
bouwen aan cases, quizzen en allerlei soorten van micro-learning.

Meer weten? 
Bel Victor Steenbakker: 06 40 65 52 48.

uitnodiging

Ja, ik ben erbij op 4 en 5 februari
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