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DE HR RELATIE IN EEN TRANSFORMERENDE OVERHEID:
VERTROUWEN, VERBINDING EN VAKMANSCHAP
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HRM in de Overheid is reeds 9 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR professionals, directie/bestuur, gemeentesecretarissen en lijnmanagers verantwoordelijk voor personeel, organisatie, inhuur en arbeid, werkzaam in en voor de
overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en
ZBO’s. U bent in één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw
organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent voor u. We delen visies en ervaringen, met als
voornaamste doel aanknopingspunten te bieden om deze Transformatie als HR koers te geven. Deze dag staat in het teken
van samenwerken, kennisoverdracht en kennisdeling.
Wij bieden u:
actuele HR ontwikkelingen in de overheid
inspirerende keynote lezingen
innovatieve praktijkcases en workshops
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•
•

• netwerken en co-creëren met ruim 150 vakgenoten
• interactieve verdiepingssessies die oproepen tot dialoog
• uitgebreide informatiemarkt met stands

Inspirerende visies

WAT VOOR EEN
HRM’ER BEN JIJ?

Neem deel aan het Evidence
Based HRM onderzoek en help
het HRM van de toekomst
vormgeven!

• Meebewegen in een veranderende overheid.

•
•

•

Waar word jij nou blij van?
Dagvoorzitter, Joost van der Wal, spreker in het publieke domein en
strategisch adviseur Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Een nieuw HR-tijdperk: futureproof met veerkrachtige collega’s!
Ann De Bisschop, Wellbeing & HR expert, Better minds at work en
Auteur ‘Aftellen naar maandag’
Productief GELUK: een reflectie op duurzaam werkgeluk en
levensgeluk.
Prof.dr. Ruut Veenhoven, Emeritus Hoogleraar sociale condities in menselijk
geluk, Erasmus Universiteit Rotterdam
Maak je comeback!
Een veerkrachtige en vitale overheid creëer je zelf!
Hans van Breukelen, ex-voetbalinternational en RVC bij PSV.
Onderwijskundige van huis uit. Ervaringsdeskundige als het gaat om
topsport, talentontwikkeling, doorzettingsvermogen en besturen.
Benno Diederiks, Coach en ontwikkelaar van de comeback-methode.
Samen schreven zij het boek ‘Maak je comeback’.

PARTNERS

Breng ook een
bezoek aan de
praktijkcases,
interactieve sessie,
praktijkgerichte
workshops en
informatiemarkt

AANMELDEN

De deelnameprijs bedraagt
€ 345,- per persoon. De
2e persoon van dezelfde
organisatie krijgt 50%
korting. Ben je lid van een van
onze media partners? Dan
krijg je € 50,- korting!
De toegangsprijs is incl. bezoek congres, informatiemarkt, documentatie, catering en parkeren
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Publiek denken • Tijdschrift voor HRM

M E E R I N F O R M AT I E E N A A N M E L D E N W W W.H R M I N D E O V E R H E I D. N L

