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HA! HR-PRO! 
Het is tijd om 
Flinc te zijn. 
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Benieuwd?

Wat is BoostHR?

Met onze BoostHR stoom jij jezelf klaar voor 
de volgende stap in de wereld van HR. Want in 
dat vak; jouw vak, gaat het meer en meer om 
strategische skills, om investeren in mens en 
werk. Dit vraagt om een combinatie van visie 
en veranderkracht. 

De theorie ken jij nu wel, en dus gaan we samen 
aan de slag met een praktische case. Omdat 
leren en in jezelf investeren ook vooral leuk moet 
zijn, zorgen wij voor een volledig verzorgde 
experience van 2 keer 3 cursusdagen 
(incl. food, fun, en verblijf).



Ben jij één van die ambitieuze HR-Pro’s die 

zijn/haar HR-skills een boost wil geven en niet 

terugdeinst voor een HR-Dragons Den?

Jezelf blijven uitdagen 
en ontwikkelen, is Flinc

Het opleidingsprogramma



Ontwikkel Assessment

Op basis van een zogeheten 0-meting 
bespreken we de aanwezigheid én potentie 
van de te ontwikkelen skills. 



2-day experience

Persoonlijk Leiderschap & 
Visievorming 

Persoonlijk leiderschap
Wat is jouw in rol in de organisatie en hoe draagt 
jouw leiderschap daaraan bij? 

Ben jij je bewust van de context van het werk, 
en de impact van jouw handelen op de (werk)
omgeving? 

Ook gaan we op zoek naar de antwoorden op 
persoonlijke vragen zoals wat kan en wil ik?

En verder...



Visievorming: Leer waarom je doet wat je doet. 
Weten waar je een mening over moet hebben en 
het met lef en zelfvertrouwen over te brengen. 

Krijg antwoord op de vragen zoals:  
Wat is mijn visie op HR?  
Wat is mijn visie op HR binnen mijn organisatie? 
En wat is mijn visie op de rol van HR-professional?

INTERVISIE
Een gesprek met een vaste groep mensen, advies 
over werkgerelateerde dilemma’s en praktische 
toepassing van wat er de afgelopen twee dagen over 
persoonlijk leiderschap & visievorming geleerd is. 



2-day experience

Impact met skills

Adviesvaardigheden: Je leert overtuigend 
beargumenteren, contracteren, onderhandelen, 
luisteren, vragen stellen en om te gaan met 
weerstand.

Stakeholder management: Je leert om te gaan 
met machtsverhoudingen, het belangenspel, 
politiek en snappen wat de business van je 
vraagt.

En verder...



Verandermanagement: 
Je leert strategieën, leiderschapsstijlen, inzichten 
in cultuur en om vasthoudend te zijn.

INTERVISIE
Een gesprek over het onderdeel van de afgelopen 
twee dagen: Impact skills



2-day experience

(Data) Research en Resultaten

Je gaat resultaten aantoonbaar leren maken in 
concrete cijfers en leert zo de impact van jouw 
keuzes tastbaar te maken. Op de laatste dag 
zal je in Dragons Den achtige opzet het door 
jouw aangepakte vraagstuk pitchen aan een 
samengestelde vakjury.

Je leert:

• Data-analyse toe te passen. 
• De taal van finance te spreken. 
• Aan dashboarding te doen. 
• En cijfers te vertalen naar strategisch advies.
• Je resultaten te pitchen.



INTERVISIE
Een gesprek over het 

onderdeel van de afgelopen 
twee dagen:  

(Data) Research  
en Resultaten



Investeer 
vandaag en boost 
de rest van jouw 
loopbaan



En dat 
alles voor 
€ 5.900!



Of bel direct met
Tom Horst

06 43 08 42 41

Meer weten?

boosthr.nl




