
 

 

 

 

 

 

        HRM CIRCLE 
 

EEN  NETWERK VAN HR PROFESSIONALS 
 
Netwerken zijn er genoeg. De meesten zijn gericht op het bereiken van commerciële 
resultaten. Niets mis mee natuurlijk, maar er is meer.  
 
HR professionals opereren vaak in een wat eenzame en dubbele positie. Niet alle 
vaktechnische ‘sores’ kunnen intern worden besproken. Verbreding en verdieping 
van hun vakkennis moeten zij buiten de deur zoeken. Seminars en intensieve 
trainingen zijn het (vaak nuttige) gevolg. Toch is het in veel gevallen simpeler om 
kennis en ervaringen te “halen” bij collega’s. 
 
Als dit halen van kennis hand in hand gaat met het brengen van kennis en 
ervaringen en we organiseren dit met enige regelmaat in een aangename ambiance 
dan ontstaat er een hecht netwerk van professionals waar alle deelnemers beter van 
worden. 
 
Hoe ziet de HRM CIRCLE er concreet uit: 

 2 maal per jaar organiseren we een bijeenkomst op een middag met aansluitend 
diner 

 Thema’s worden zowel door de deelnemers als door Intervicis Consult  
ingebracht 

 In voorkomende gevallen kunnen gastsprekers worden gevraagd 

 Alles dat wordt besproken tijdens de bijeenkomsten is strikt vertrouwelijk  

 Deelnemers worden geacht tenminste aan 50% van de bijeenkomsten deel te 
nemen 

 Intervicis Consult organiseert en faciliteert 

 Deelname staat open voor HR professionals op minimaal HBO niveau met circa 
acht jaar relevante ervaring en actief werkzaam op een (eind)verantwoordelijke 
positie in het HR vak. 

 Locatie Van Goghhuis te Zundert 

 Deelnemers hebben toegang tot de LinkedIn discussiegroep HRM Circle 

 Kosten € 185,00 excl btw per jaar; facturatie door Intervicis Consult aan het 
begin van het jaar.  

 Bij aanmelding in de loop van het jaar (na de voorjaarsbijeenkomst) betaalt u 
naar rato. Wanneer u niet aan de bijeenkomsten deelneemt wordt geen restitutie 
verleend.  

 

Bijeenkomsten in 2015 

Donderdagen 19 maart en 17 september 
Aanvang 14.00 uur 
Locatie: De Van Goghkamer; achter het geboortehuis van Vincent van Gogh te 
Zundert zie www.vangoghhuis.com 

http://www.vangoghhuis.com/

