Nieuws

Werf een nieuw lid en ontvang korting op je contributie!
+FCFOUCFUSPLLFOCJKEF/71 PNEBU
KFCFUSPLLFOCFOUCJK)3%PPSMJEUF
[JKOWBOEF/71ESBBHKFCJKBBOKF
eigen vakontwikkeling en breid je je
netwerk uit.
%F/71XJMEÏ)3BVUPSJUFJUWBO
/FEFSMBOEXPSEFO%BBSPNXJMMFOXF
de vereniging laten groeien. Zodat
NFFS)3QSPGFTTJPOBMT[JDICJKPOT
oFOKPVXoOFUXFSLBBOTMVJUFO)3
professionals die passie hebben voor
hun vak.
"MTMJECFOKJKPO[FCFTUFBNCBTTB
deur. Jij kent de toegevoegde waarde

WBOIFU/71MJENBBUTDIBQ"MT
bestaand lid geven we je nu de kans
om een nieuw lid te werven met een
financieel voordeel voor jullie beiden:
jullie ontvangen allebei 25% korting
PQEFDPOUSJCVUJFWPPS,VOKF
meer collega’s overtuigen om lid te

worden? Dan ontvang je éxtra korUJOH
Ga naar www.wordNVPlid.nl voor
meer informatie en lees de actievoorwaarden.
De actie loopt tot 1 juni 2012.

Interessante
HR-vacatures
vind je op
www.nvp-plaza.nl/
vacatures

Betrokken bij HR, betrokken bij de NVP.

Net werken? Netwerken!
.FOTFOEJFFFOCFSPFQJOEF10
wereld beoefenen, hebben vaak de
FJHFOTDIBQFYUSBWFSUUF[JKOFOWFFM
sociale contacten te hebben. “Ik ben
eigenlijk de hele dag in gesprek. Dat
TQSFFLUNF[PFOPSNBBOJOEF[F
baan; je praat met allerlei mensen”,
CFWFTUJHU:1CFTUVVSTMJE,JN8JMMFNT
 ;FCFOBESVLUi%BUJTEBOPPLEF
kracht van de Young Professionals
:1 WBOEF/71IFUOFUXFSLFO.FO
sen ontmoeten, ervaringen uitwisselen en kennis delen.”
“Je komt van school en stapt in de
BSCFJETNBSLU%BOEFOLKFA8PXw
&FOIFFMBOEFSFXFSFMEEBOIFUTUV
dentenleven. Je krijgt ineens veel verantwoordelijkheid en leert veel van
rondkijken, vragen stellen en vooral
ervaring opdoen in het veld.
,JNXFFUEJUBMTHFFOBOEFS/BIBBS
TUVEJF1FSTPOFFM"SCFJE HJOH[FEF
VJUEBHJOHBBOPNEFNBTUFS)3.UF
IBMFOJO"VTUSBMJÑFOSPOEUFSFJ[FO

/BWFSTDIJMMFOEFUJKEFMJKLFCBOFOi*L
wilde graag rondkijken om te bepalen wat ik wel en niet leuk vind”, ontEFLUF[FEBUIBBSWPPSLFVSJOIFUCSF
EF)3WFMEMJHUi7BOSFDSVJUNFOUUPU
WFS[VJNNBOBHFNFOUJLWJOEIFU
interessant om me te richten op verTDIJMMFOEFBTQFDUFOJOIFUWBLw4JOET
TFQUFNCFSWPSJHKBBSJTEFBNCJUJFV[F
)3BEWJTFVSEBOPPLVVSQFSXFFL
UFWJOEFOCJK8PPOCSPOJO3PUUFSEBN
“Ik ben lekker aan het proeven van
IFU)3WBLw&OIFUATNBBLUIBBS
goed. “Ik wil en ga nog heel veel
leren.”
Generatie Y
YP is volgens haar perfect afgestemd
op de behoeften van de generatie Y.
i#JKEF/71IFCKFEFNPHFMJKLIFJE
om workshops te volgen: de allerlaatTUF)3TUSBUFHJF TPDJBMNFEJB,JKL 
EJFTQFDJBMJTUJTDIF[BLFOLFOOFOXJK
al, hebben we namelijk op school
HFIBE%JFXPSLTIPQT[JKOJOUFSFTTBOU

Wie?
,JN8JMMFNT  /BBGSPOEJOHWBO
de hbo-studie Personeel & Arbeid,
CFIBBMEF[FIBBSNBTUFS)VNBO
3FTPVSDF.BOBHFNFOUJO#SJTCBOF 
"VTUSBMJÑ,JNXFSLUBMT)3BEWJTFVS
CJK8PPOCSPO;FJTCFTUVVSTMJEWBO
EFBGEFMJOH:1WBOEF/71
.FFSXBBSEF:1
/FUXFSLFO.FU[PXFM:1FST 
/71FSTFONFOTFOCVJUFOIFUWBL
gebied.
.PHFMJKLIFEFOPNJOEFALFVLFO

44

van bedrijven te kijken, waar je veel
van leert.
/71CSFFEMFFSKFWFFMWBOFSWBSFO
mensen, bij de YP leer je veel jonge
mensen kennen die ook in het begin
WBOIVOMPPQCBBO[JUUFO

personeelbeleid t april t 2012

Jouw best bewaarde HR geheim
is ons heel wat waard!
Heb jij inspirerende ideeën, een vooruitstrevende visie, of een creatief
concept? Werk je voor een baanbrekend bedrijf als het gaat om
e-HRM? Zijn jij en je collega’s trots op het (innovatieve) HR beleid
dat jullie bedacht en uitgevoerd hebben? Houd dit dan niet langer
voor je, maar deel het met ons en je vakgenoten en schrijf je in
voor één of meerdere door de NVP ondersteunde HR-awards.
Of je nu student bent of gevestigd HR-professional,
jezelf wilt profileren of je organisatie, ga naar
www.nvp-plaza.nl/awards en ervaar
wat jouw geheim ons waard is.
www.nvp-plaza.nl/awards

NVP

Bachelor
Award ‘12

Future
Award

2012

WPPSEFNFOTFOEJFBMKBSFOBDUJFG[JKO
en bij moeten blijven qua nieuwe
POUXJLLFMJOHFOEF/71FST%F:1FST
IFCCFOIFFMBOEFSFJOUFSFTTFT8JK
moeten juist die dingen leren die de
/71FSTJOEFQSBLUJKLEPFO8FLJKLFO
JOCFESJKWFO [JFOIPFEFFSWBSFO
NFOTFOIFUEPFO8F[JKOMFFSHJFSJH
PQEBUHFCJFEw;FWFSWPMHUi8FXJM
len niet allemaal manager worden.
Persoonlijke ontwikkeling is belangSJKLFSEBOEFUJUFMANBOBHFS8FXJMMFO
MBUFO[JFOXBUXFLVOOFOFOEBUXF
MFFSHJFSJH[JKOw
,JNJTBCTPMVVUWBOQMBOPNOBIFU
lidmaatschap van de YP, over te stapQFOOBBSEF/71i*LCFOGBOWBOEF
/71w [FHU[FTUFMMJHi%BBSMJHUFFO
TDIBUBBOLFOOJTFOLVOEF.FOTFO
die ervaring hebben.”

Het nieuwe werken
.PNFOUFFMXPSEUAIFUOJFVXFXFS
ken’ ingevoerd. Dat houdt in er effectiever en efficiënter gewerkt wordt
door onder meer het gebruik van
nieuwe technologieën, nieuwe
manieren van leidinggeven en
TBNFOXFSLFOi7JOEJLQSBDIUJH.JKO
generatie wil nu eenmaal altijd
CFSFJLCBBS[JKO DPNQVUFSTEJF
SB[FOETOFMXFSLFOyw;F[FHUUPUTMPU
“Daar hebben wij als jonge generatie
weer veel kennis van. Die kennis wil ik
graag delen met mensen uit het netXFSL+FMFFSUWBOIFOFOLVOU[FPPL
JFUTUFSVHHFWFOw&OEBUJTXBBSIFU
om draait: netwerken.
Tekst: Sabine Broks

