Ervaringen deelnemers
opleiding HR Adviseur
Helen Vermeer

HR adviseur bij Nederlands Dans Theater

Van den Broek en Partners BV

“Verschillende zaken die tijdens de opleiding voorbij kwamen,
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heb ik direct in de praktijk kunnen toepassen. Maar het
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belangrijkste voor mij is dat ik me met de opgedane kennis
zekerder in mijn functie voel en daardoor een volwaardig gespreks- en
adviespartner naar de managers binnen mijn organisatie ben geworden.”
Helga Spierenburg

HR adviseur bij Nelen & Schuurmans
“Als HR adviseur binnen een organisatie waar HR nog volop in
ontwikkeling is, heeft deze opleiding mij veel handvatten en
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inzichten in het vak van HR adviseur gegeven. Veel onderdelen waren leerzaam en
direct in de praktijk toe te passen. Maar waar ik door deze opleiding écht in ben
gegroeid, is mijn adviseursrol! HR medewerkers hebben vaak een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Zowel naar hun organisatie als naar medewerkers.
Weten wanneer je ‘gas moet geven’ en mag loslaten is daarom cruciaal om goed te
kunnen functioneren en in je kracht te blijven staan. De opleiding was een groot
succes, mede dankzij de andere deelnemers. Vanaf het eerste moment voelde het
als een veilige omgeving om te ontdekken en fouten te maken. De trainers hebben
dit op een positieve en creatieve manier weten te stimuleren.”
Marieke de Koning

Personeelsadviseur GGD Hollands Midden
“Via internet kwam ik de opleiding tegen en één van mijn
collega’s sprak vol lof over Van den Broek en Partners.
Daarnaast was voor mij het diverse programma erg aantrekkelijk en vond ik het
prettig dat de opleiding niet zo lang duurde. Ik ben vooral erg te spreken over de
deskundigheid van de trainers en de praktische toepasbaarheid van de materie.
Vooral verandermanagement vond ik erg interessant!”
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