
Vrieling & Centraal Beheer  |  Open
Alle ruimte voor vernieuwing in HRM

Met HRM-masterclasses 
verzorgd door: 



Vrieling & Centraal Beheer  |  Open

• Wat is de impact van technologie op HR-vraagstukken?
• Hoe stimuleer ik meer eigen regie bij mijn medewerkers?

• Welke vaardigheden van mijn medewerkers zijn essentieel voor de toekomst?

Wat is Open?

Met Open brengen Vrieling Adviesgroep en Centraal Beheer 
werkgevers uit verschillende branches samen. Hierdoor 
ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden 
uitgewisseld. Open is gericht op het samen vinden van 
antwoorden op de grote arbeidsmarktvraagstukken van deze 
tijd rondom inzetbaarheid, fl exibilisering en talentmanagement. 

Wat levert het op?

• Kennis inzake ontwikkelingen over strategische 
HR-vraagstukken en arbeidsvoorwaarden, inhoudelijk via 
o.a. de HRM Masterclasses met Nyenrode (inclusief een 
certifi caat); 

• kennisdeling onderling met vakgenoten, Vrieling 
Adviesgroep en Centraal Beheer; 

• de mogelijkheid om vanuit co-creatie tot maatwerk 
oplossingen te komen die aansluiten bij voor de organisatie 
relevante onderwerpen;

• een leerzaam, energiek en verrijkend gezamenlijk 
programma dat inzicht, overzicht en uitzicht (antwoorden) 
biedt op de vragen die de ontwikkelingen in de markt bij u 
en uw medewerkers oproepen;

• versnelling en/of aanscherping op bestaande initiatieven 
die de organisatie al heeft genomen op de 
HR-vraagstukken die aan de orde zijn.

In samenwerking met:



Open programma 

Dinsdag 12 februari 2019   16.00 uur – 20.00 uur:  Kick-off  

Locatie: Vrieling Adviesgroep, Stelling 5 in Hardenberg

HRM Masterclasses Nyenrode Business Universiteit

Dinsdag 5 maart 2019   16.00 uur – 20.00 uur: Flexibilisering 

Dinsdag 19 maart 2019   16.00 uur – 20.00 uur:  Inzetbaarheid

Dinsdag 2 april 2019   16.00 uur – 20.00 uur: Talentmanagement 

Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25 in Breukelen

Dinsdag 16 april 2019    09.00 uur – 13.00 uur:  Co-creatiesessie

Locatie: Vrieling Adviesgroep, Stelling 5 in Hardenberg



Kick-off  

Kennismaking

Als deelnemer van Vrieling & Centraal Beheer | Open 
gaat u samen met 17 HR-professionals in februari, maart 
en april 2019 een intensief programma volgen. Tijdens 
de kick-off  maken jullie kennis met elkaar en bespreken 
we het programma van de komende tijd. Ook delen we 
vraagstukken en verwachtingen in deze groep. Tot slot 
wordt vooruitgeblikt op de co-creatiesessie.

Programma kick-off 

De kick-off  is op dinsdag 12 februari 2019 van 16.00 tot 
20.00 uur. Locatie van de kick-off  is Vrieling Adviesgroep, 
Stelling 5 in Hardenberg.

Voor de kick-off  ontvangt u een overzicht van 
alle deelnemers, zodat u goed voorbereid op de 
kick-off  verschijnt.



HRM Masterclasses (1) 

Dinsdag 5 maart 2019: Flexibilisering met Prof. dr. mr. Leo Witvliet
Prof. dr. mr. Leo Witvliet is hoogleraar interim management aan Nyenrode Business Universiteit. 

Dinsdag 19 maart 2019: Inzetbaarheid met Prof. dr. Rob Vinke
Prof. dr. Rob Vinke is hoogleraar personeelswetenschappen aan Nyenrode Business Universiteit.

Dinsdag 2 april 2019: Talentmanagement met Prof. dr. Lidewey van der Sluis

Prof. dr. Lidewey van der Sluis is hoogleraar strategisch 
talentmanagement aan Nyenrode Business Universiteit.

HRM Masterclasses 
Het programma
Flexibilisering met professor Leo Witvliet
Inzetbaarheid met professor Rob Vinke
Talentmanagement met professor Lidewey van der Sluis.

De masterclasses zijn interactief
De professoren gaan tijdens de colleges met plezier in op vragen.
Maak er gebruik van!
• Waar liggen de kansen en uitdagingen volgens jou?
• Op welke specifieke vraag wil je in deze colleges een antwoord krijgen?
• Zijn er cases die je wilt delen of bespreken?
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HRM Masterclasses (2) 

De masterclasses zijn interactief

De HRM Masterclasses zijn samen met Nyenrode Business 
Universiteit ontwikkeld. De professoren gaan tijdens de 
colleges met plezier in op vragen. 

• Waar liggen de kansen en uitdagingen volgens u?
• Op welke specifi eke vraag wilt u tijdens deze colleges een 

antwoord krijgen?
• Zijn er cases die u wilt delen of bespreken?

Vooraf aan iedere masterclass krijgt u de gelegenheid om 
actuele vragen aan de professor voor te leggen. U volgt 
deze masterclasses samen met andere HR-managers en 
professionals uit het Vrieling netwerk. 

Programma HRM Masterclasses 

16.00 uur – 16.30 uur  Inloop
16.30 uur – 18.00 uur  HRM Masterclass Nyenrode deel 1
18.00 uur – 18.30 uur  Dinerpauze
18.30 uur – 20.00 uur  HRM Masterclass Nyenrode deel 2

Locatie
Nyenrode 
Business Universiteit 
Straatweg 25 
3621 BG Breukelen



Co-creatiesessie  

Oplossingen door middel van co-creatie

Samen met de deelnemers onderzoekt Vrieling Adviesgroep op 
welke punten er in co-creatie oplossingen gecreëerd kunnen 
worden voor de vraagstukken die in de groep leven. Tijdens de 
kick-off  overleggen we samen op welke wijze we dit het beste 
kunnen organiseren. 

Co-creatie en samenwerking wordt door Vrieling Adviesgroep 
ook digitaal gefaciliteerd door middel van het besloten 
netwerk. Elke deelnemer wordt hiervoor uitgenodigd.

Programma co-creatiesessie
De co-creatiesessie is op dinsdag 16 april 2019 van 09.00 
tot 13.00 uur. Locatie van de co-creatiesessie is Vrieling 
Adviesgroep, Stelling 5 in Hardenberg.

De kracht van samen co-creëren

‘Co-creatie is een vorm van samenwerking, 
waarin nieuwe oplossingen voor een idee of wens 
ontwikkeld worden door een groep mensen met 
diverse talenten en achtergronden.’

‘Het is een open, actief en creatief proces waarbij 
toegevoegde waarde gecreëerd wordt in samen-
werking tussen idee-inbrengers, meedenkers, 
eindgebruikers en andere belanghebbenden’.



Investering & aanmelden

Investering

De kosten voor het totale programma, inclusief eten en drinken 
bedragen € 2.500,- excl. btw, per deelnemer. Dit bedrag is 
inclusief een TNO scan.

Aanmelden

Aanmelden voor het Vrieling & Centraal Beheer  |  Open 
programma kan via uw contactpersoon bij Vrieling 
Adviesgroep.

1 beeld zegt meer dan 1.000 woorden

Het Open traject is een initatief van Centraal 
Beheer. Hans Thijssen, HR Manager van Media 
groep Limburg beschrijft wat het Open programma 
hem heeft gebracht. 

Bekijk de video op YouTube via:
https://youtu.be/YCVVvHuLHYY
Titel video: HR-manager Hans Thijssen 
over het Open traject



Centraal Beheer Open, de deelnemende bedrijven

HR-professionals van deze bedrijven gingen u voor


