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Deelname aan het leerplatform HRM  

> Verruimt uw inzichten  in uw dagelijkse professionele werking 

> Biedt actuele en praktische informatie  over thema’s waar u en uw bestuur mee geconfronteerd worden 

> Biedt een ideale mix tussen theorie  gebracht door deskundigen en praktijk  aan de hand van de casuïstiek 
van de andere deelnemers 

> Biedt toegang tot het digitaal  documentenarchief HRM  en discussieforum HRM 

 

Dit leerplatform richt zich tot   
Personeelsverantwoordelijken en -medewerkers van Steden & Gemeenten.  

Werkvorm  

> Theoretisch kader  door de coördinator of een gastdocent met expertise in het vakgebied 

> Ervaringsuitwisseling  tussen de deelnemers om tot collectieve  besluitvorming  en best practices  te komen 

> Digitaal platform  met discussieforum en een HRM-documentenarchief 

 
PROGRAMMA  
 
SESSIE 1 – Actualiteit sociale wetgeving en rechtspositi eregeling 

Een gastdocent van het VVSG geeft een update van de arbeids- en rechtspositieregeling 
→ dinsdag 20 oktober van 13.30 tot 17 uur 
 
SESSIE 2 – HRM als verbindende communicatie 

Hoe kunnen we zorgen voor de communicatiedoorstroom m.b.t. HRM? We starten met een interactieve workshop  
door gastdocent Merel De Vleeschouwer, communicatiespecialist bij Expert Academy. 
→ dinsdag 1 december van 17 tot 20 uur 

 
SESSIE 3 – Coachen van verandering 

Gastdocente Kristien Manteleers, consultant bij C the C, biedt tools aan over hoe omgaan met weerstand.  
→ dinsdag 16 februari, 13.30 tot 17 uur 
  
SESSIE 4 – Opportuniteiten van generatiebeleid 

We bespreken casussen van ‘werkbaar werk’ en het nieuwe werken i.f.v. een performant leeftijdsbewust 
personeelsbeleid en laten ons inspireren door Karin Florival, adviseur personeel stad Brugge. 
→ dinsdag 12 april, 13.30 tot 17 uur 
 
SESSIE 5 – Competentie- en talentmanagement in de prakti jk 

Wat is het verschil tussen competentie- en talentmanagement en wat is de beste keuze voor jouw bestuur? We 
sluiten deze sessie af met een gezamenlijke lunch.   

→ dinsdag 31 mei, 9 tot 12 uur 

 
 
Locatie 
KU Leuven campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 
 
Inschrijven 
Schrijf in vóór 6 oktober 2015 via  http://puc.kuleuven-kulak.be. De deelnameprijs is 250 euro. 
 

Elke bijkomende en gelijktijdige inschrijving uit hetzelfde bestuur krijgt een korting van 20%. 



 
 

 
 

Inhoudelijke coördinator  
Katrien Naessens, docent-consulent A&O Psychologie, Vives  
 

Organisatie 
De adviserende stuurgroep: Karin Florival (stad Brugge), Katrien Naessens (Vives), Pascale Ongena (stad 
Ronse). 
 


