1.

Thema: Medewerkersonderzoek | Effectory

Tijdens deze sessie leer je hoe je de feedback van
medewerkers in kan zetten om als organisatie vooruit te
gaan en duurzaam succesvol te blijven. Aan de hand van
succesverhalen uit de praktijk bij verschillende organisaties
legt Liselotte uit welke type feedback instrumenten ingezet
kunnen worden tijdens de loopbaan van jullie
medewerkers (employee journey). Want zoals jullie weten
zijn jullie medewerkers de sleutel tot succes! Praat met ons
mee en leer van andere organisaties.
2.

Thema: Talentmanagement | Talentsoft

Talentmanagement is een container begrip maar wat
verstaan we er nu echt onder? Ga met elkaar in discussie
en kom tot nieuwe inzichten. Leer van elkaar hoe we met
dit begrip omgaan en in welke maten je aan bepaalde
onderdelen van Talentmanagement aandacht kan
besteden. Welke onderdelen? Denk aan Recruitment,
Performance & Competentie management maar ook
Learning. Wie van het HR team doet wat? En wat doen de
managers en medewerkers? Als je aan deze thema tafel
zit, wil je echt het meeste halen uit al je talenten!

3.

Thema: Duurzaam inclusief | Mind at Work

Van recruitment tot passend werk
Jouw organisatie meer inclusief maken? Moeite met het
invullen van vacatures door mensen met een
arbeidsbeperking? Een bekend geluid. Mind at Work
ontwikkelt en implementeert duurzame
inzetbaarheidsprojecten. Samen realiseren we jullie
ambitie. Wij geven do’s en don’ts en je krijgt voorlichting
hoe wij jouw organisatie van A tot Z kunnen ondersteunen.
De tafel is ook interessant in het kader van Wet
Verbetering Poortwachter en het voorkomen van
loonsancties. Wel eens gedacht aan takenpakketcreatie?

4.

Thema: eHRM | NGA Human Resources

Wat doet eHRM voor jou en je medewerkers?
Als HR-professional wil je de beschikbare tijd besteden aan
medewerkers en geen zorgen hebben over administratieve
processen, toch? Systemen kunnen je ondersteunen en
ontzorgen, onder andere door controle en signalering.
Daarnaast biedt het juiste systeem je overzichten over
medewerkers: niveau, beloningen, verlofdagen,
enzovoorts. Hiermee kan je ‘de business’ bijstaan voor
planning, opleidingstrajecten en strategische besluiten.
Waar heb je behoefte aan en wat is mogelijk? Wij leren er
je alles over!
5.

Thema: Het Nieuwe Declareren | MobilExpense

Het Nieuwe Declareren – dat doe je digital
De processen rondom zakelijke declaraties zijn bij veel
organisaties nog één van de meest inefficiënte processen.
Ontdek tijdens deze sessie hoe je dit proces (wereldwijd)
kunt stroomlijnen en automatiseren, hoe je maximale
compliance bereikt en hoe je aantoonbare besparingen
realiseert. Het geeft gemak, ontzorgd en voorkomt
valkuilen! MobileXpense is een bewezen en professionele
oplossing, met een unieke specialisatie om compliance te
maximaliseren en medewerkerstevredenheid te
optimaliseren.

Aanmelden
Geef jouw keuze door via de e-mail die je van ons hebt
ontvangen. Daarin staat een link naar jouw
aanmeldformulier en kun je jouw keuze aanklikken.
Verzend vervolgens het formluier om de keuze te
bevestigen.

