Ervaringen deelnemers opleiding
HR Business Partner
Frédérique van de Wouw-Mannaerts

HR adviseur bij Uitgeverij Zwijsen

Van den Broek en Partners BV

“Nadat ik eerder een HR post HBO opleiding volgde die meer de

Keizersgracht 62

instrumentele kant van HR benaderde, wilde ik mijn HR kennis
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verder verbreden. Ik zocht tevens naar een opleiding die ook
aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling had. Die vond ik in de opleiding HR
Business Partner. Het is een compacte opleiding op niveau, die ik goed met mijn
gezin, sociale leven en drukke baan kon combineren.” Lees hier de volledige
ervaring van Frédérique!

info@bptraining.nl
www.bptraining.nl
NL07 INGB 0004 3750 79
KvK 20053250

Ragna van der Linden

HR adviseur bij FGH Bank
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“Door allerlei ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en de
organisatie, ontstond bij mijn werkgever de behoefte om mijn
functie te verzwaren. Echt meedenken met de business. Dat liep
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mooi parallel met mijn eigen behoefte om te ontwikkelen. De opleiding HR Business

HR Business Partner

Partner van Van den Broek en Partners stelde mij in staat om in relatief korte tijd,

op Springest!

intensief op de verschillende HR thema’s in te gaan.”

Nienke Boltjes

HR adviseur bij Omroep Brabant
“De trainers beheersen echt hun vak en met name de thema’s
adviesvaardigheden en verandermanagement waren voor mij
heel interessant. Daarnaast hadden we ook een erg leuke groep.
Het was voor mij leerzaam en herkenbaar om met andere HR vakgenoten dingen te
delen en te merken dat zij met vergelijkbare vraagstukken rondliepen. Kort
samengevat: een goede opleiding op niveau!” Lees hier de volledige ervaring van
Nienke Boltjes!

Wendy Blom-van Herwijnen

HR Business Partner bij Telegraaf Media Groep
“Ik was op zoek naar een opleiding tot HR Business Partner en
vond Van den Broek en Partners via Springest. De
opleidingsduur en onderwerpen spraken me meteen aan en
pasten bij mijn ambities. De trainers zijn zeer deskundig en weten de stof boeiend
over te brengen. De inhoud van de opleiding sluit daarnaast prima aan bij de
ontwikkelingen van nu!”

adviseren | trainen | opleiden | coachen

Anke Kloosterman

HR Business Partner bij Autonational BV
“Tijdens de laatste dagen van de opleiding kreeg ik al een
heimwee gevoel bij het idee dat het bijna afgelopen was. Ik ben
super geïnspireerd geraakt en gegroeid in mijn rol als HR
Business Partner. Ook anderen om mij heen zien de groei die ik heb doorgemaakt
het afgelopen half jaar.”
Paulien van der Linden

Beleidsmedewerker HRM bij onderwijsstichting Arcade
“Wat me in positieve zin is opgevallen, is dat je bij de opleiding
HR Business Partner echt door een proces gaat. In plaats van 4
losse modules van 2 dagen te volgen, ben je eigenlijk continu op
een intensieve manier bezig met je eigen ontwikkeling als HR professional. Met
name door het werken aan de businesscase.” Lees hier de volledige ervaring van
Paulien van der Linden!
Tanja van der Zant

P&O coördinator bij Mitros
“Ik zocht een opleiding waarbij ik in korte tijd weer volledig op
de hoogte van de nieuwste HR ontwikkelingen zou zijn. Via de
NVP, waar ik jullie vaker voorbij zie komen, ontdekte ik jullie HR
Business Partner opleiding. Het intensieve en actuele programma in een relatief
korte tijd sprak me aan en viel goed in mijn werk- en privésituatie in te passen.
Doordat ik eerder een training bij jullie heb gevolgd, wist ik al dat jullie met
deskundige, ervaren trainers werken. Dat was voor mij doorslaggevend.” Lees hier
de volledige ervaring van Tanja van der Zant!

Raoul Schepers

HR manager bij Rabelink Logistics
“Er werden zowel door de trainers als de deelnemers veel
praktijkervaringen gedeeld. Er was mijns inziens dan ook een
goede balans tussen het opdoen van kennis en het behandelen van casuïstiek. Ook
de voorbereidingsopdrachten en natuurlijk de businesscase zijn onderdelen die goed
in de opleiding zijn geïntegreerd en tevens op de theorie aansluiten.” Lees hier de
volledige ervaring van Raoul Schepers!

Suzanne Kober

HR consultant bij Pont Packaging BV
“Bij het zoeken naar een passende opleiding in Google, kwamen
jullie al snel naar voren. Ik heb jullie wel met andere opleiders
vergeleken, maar het brede programma in een relatief korte duur sprak me erg
aan.” Lees hier de volledige ervaring van Suzanne Kober!

