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Leergang voor arbeidsmarkt- en HR adviseurs 2023
Jouw bijdrage aan de arbeidsmarkt 

van de toekomst
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Waarom deze leergang?  

. Beleid
Als arbeidsmarkt- en HR adviseur word je gevraagd om 
actuele arbeidsmarktontwikkelingen en HR vraagstukken 
te vertalen naar een strategisch advies voor je bestuur of 
directie. 

In deze dynamische arbeidsmarkt met complexe 
vraagstukken zijn er geen pasklare antwoorden. Het  
vinden van een strategie die naadloos aansluit op de 
specifieke context van jouw sector of organisatie kan 
een behoorlijke zoektocht zijn. 

Uitvoering
En met alleen strategisch advies ben je er nog niet. 
Vervolgens wordt er ook op jou geleund als het gaat om 
sturing te geven aan programma’s en projecten om 
ervoor te zorgen dat doelen ook daadwerkelijk gehaald 
worden. 

Zo lever jij met jouw inbreng een bijdrage aan de 
arbeidsmarkt van de toekomst. 
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Wat bieden we je in deze leergang? 

• Via inspirerende sprekers ben je up-to-date voor wat 
betreft de belangrijkste arbeidsontwikkelingen en krijg 
je vernieuwende werkvormen aangereikt. Samen met 
de spreker en de deelnemers behandelen jullie een 
concrete casus. 

• Je gaat aan de slag met een concreet 
arbeidsmarktvraagstuk vanuit jouw sector of 
organisatie. We helpen je in de zoektocht van 
probleemstelling naar een helder advies en 
vernieuwende aanpak.  Je kunt een beroep doen op 
de studiecoach voor specifieke vragen. 

• Via een online module krijgt relevante informatie 
(rapporten en artikelen) aangereikt zodat je je op  
onderwerp verder kunt verdiepen. 

• De gelegenheid om met vakgenoten ervaringen uit te 
wisselen en aan de slag te gaan met aangereikte en zelf 
gekozen casuïstiek. Je vormt samen met een andere 
deelnemer een buddy om te werken aan je eigen 
vraagstuk. 

• Feestelijke afsluiting met de eindpresentaties van alle 
deelnemers

Voor wie is de leergang bedoeld?
Arbeidsmarkt- en HR adviseurs die op zoek zijn naar 
inspiratie en hun vaardigheden op het gebied van 
strategische advisering en de vertaalslag van beleid naar 
uitvoering willen verdiepen
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Programma

• Module 3: Duurzame inzetbaarheid
Ochtend: Spreker en discussie
Middag: Onder begeleiding aan de slag met je eigen 
vraagstuk.

• Module: Flex en zekerheid
Ochtend: Spreker en discussie
Middag: Onder begeleiding aan de slag met je eigen 
vraagstuk.

• Module 5: Leven lang leren en ontwikkelen
• Ochtend: Spreker en discussie

Middag: Voorbereiding eindpresentaties.

• Slotbijeenkomst met eindpresentaties

• Evaluatiegesprek

• Intake
Leerdoelen, vraagstuk en aanzet tot probleemstelling.

• Module 1: De arbeidsmarkt
Ochtend: 

• Kennismaking en formuleren/aanscherpen van 
je het vraagstuk waarmee jij aan de slag gaan..

• Jouw vraagstuk in de context van actuele 
arbeidsmarktontwikkelingen

Middag: Spreker en discussie

• Module 2: Kwaliteit van de arbeid
Ochtend: Spreker en discussie
Middag: Je gaat onder begeleiding aan de slag met 
het formuleren van een plan van aanpak. Je krijgt 
inspirerende voorbeelden aan gereikt..
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Organisatie en planning 

Groepsgrootte, locatie en tijdstip

• Er wordt gewerkt in groepen van minimaal 12 en 
maximaal 20 deelnemers.

• De bijeenkomsten vinden plaats in het midden van het land.
De eindpresentatie vindt plaats bij de HAN.

• Vijf dagen van 9.30 tot 16.00 u, georganiseerd op de laatste 
donderdag van de maand.

Data in 2023
Intake: Februari/maart
Module 1: April
Module 2: Mei
Module 3; Juni
Module 4: September
Module 5: Oktober
Eindpresentaties November 
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Meer weten?
Neem contact op met een van onze adviseurs.
Ook bent u van harte welkom op ons kantoor.

Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht 10118

030 231 81 15

Info@linxx.org

Contact

Bianca Sanches
bianca.sanches@linxx.org

06 52 32 00 54

Voor een goed evenwicht tussen theorie en praktijk 
wordt de leergang georganiseerd en begeleid door
organisatieadviesbureau Linxx uit Utrecht in 
samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN).

De kosten per deelnemer bedragen € 4.200,- inclusief 
BTW.

Meer weten of direct aanmelden? 

Begeleiding en kosten  

https://www.linxx.org/medewerkers
mailto:bianca.sanches@linxx.org

