
Experts
Laat je inspireren door ervaren 
docenten met jarenlange ervaring 
op gebied van HRM en Workforce 
Management.

Inzichten
Deel ervaring en wissel ideeën uit 
tijdens theorie- én praktijksessies.

Kennis
Meer inzicht en grip om je 
toekomstige HR strategie te 
bepalen.

6 REDENEN OM ERBIJ TE ZIJN
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MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VIA WWW.MASTERCLASS-TWM.NL

Tijdens de masterclass 
gaan we aan de slag met:

	Arbeidsmarkt in perspectief 

	HR Visie en strategievorming 

	Total Workforce Management 
framework 

	Toepassing en resultaten 

	TWM HR Volwassenheid check voor 
jouw organisatie 

	Organisatie van een mogelijke TWM 
setup 

	Zelf aan de slag: Total workforce 
context en HR Strategie 

Schrijf je nu in!
De deelnameprijs 
bedraagt € 597,-

Elke 2e en 3e persoon van dezelfde 
organisatie ontvangt een korting van € 50,-  

op de deelnameprijs.

Kom je met meer dan 5 personen van 
dezelfde organisatie? Profiteer dan van  
groepskorting, je ontvangt 25% korting  

per kaart!

De wereld van werk verandert. Traditionele concepten van hoe je medewerkers betrokken krijgt, hoe je kunt 
werven en talent kunt binden worden vervangen door innovatieve on-demand-strategieën, om de op vaardigheden 
gebaseerde behoeften van organisaties in te vullen. In deze nieuwe wereld is een gemengd en divers samengesteld 
personeelsbestand de realiteit geworden, waardoor organisaties worden gedwongen om meer vooruitstrevende 
benaderingen te hanteren met betrekking tot alle facetten van hun talentbetrokkenheid, werving, talentontwikkeling 
en tijdelijke workforce management-strategieën. Het is de taak van HR om de uitdagingen van de workforce of the 
future aan te gaan en zichzelf opnieuw uit te vinden. De Masterclass Total Workforce Management geeft je een 
overzicht van deze veranderingen en biedt een nieuw model voor een duurzame totale workforce-strategie. Een must 
voor iedere HR-professional die de regie wil pakken en voorop wil lopen in turbulente tijden.

INITIATIEF EN ORGANISATIE

EXPERTS

Dinsdag 6 juni 2023

09.00 - 17.30 uur

Van der Valk Hotel 
Utrecht

Een future proof aanpak voor HR-strategie 
in de nieuwe realiteit

Roeland 
van Laer 
heeft ruim 25 jaar 
ervaring in het HRM-vak. 
Hij is met Alliander in 
2018 genomineerd voor 
de Werf& Award in de 
categorieën Recruitment en 
Arbeidsmarktcommunicatie 
en won in 2020 de Werf& 
Award-publieksprijs in de 
categorie Recruitment.

Maarten 
Hansson
is Global Head of integrated 
Workforce Management bij 
Novartis. Daarnaast is hij als 
senior adviseur verbonden 
aan Labor Redimo.

Dialoog
In dialoog en verbinding over de 
belangrijkste sleutelvragen en impact 
van de veranderende omgeving tijdens 
programma en pauzes. 

Praktijkgericht
Ervaar door middel van best practices de 
kracht van Total Workforce Management

Toepasbaar
Breng direct aan de hand van oefeningen 
de workforce strategie en bijbehorende HR 
modellen voor jouw organisatie in kaart.

Alle deelnemers van 
de Masterclass Total 
Workforce Management 
ontvangen het boek: 
Het einde
van HRM


