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Onder de deskundige leiding van:

Jan van Hootegem
Coach & HR-Consultant

Neem als HR uw rol op in de directiekamer  
en word een volwaardig lid van het MT

>  Leer communiceren op board level en beïnvloed zowel top 
down & bottom up.

>  Leer de strategie executie ondersteunen vanuit  
uw rol van CHRO.

>  Maak uw persoonlijk actieplan als CHRO.

CHRODe Chief Human 
Resources Officer



VOORBIJ UW ROL ALS BUSINESS PARTNER

Vele HR Directeuren zien hun rol nog steeds 
beperkt tot die van Business Partner.  Ze staan 
volledig ten dienste van de business en zien zich 
zelf als een service center waar de organisatie en 
haar managers gebruik van kan maken. En daar is 
helemaal niets verkeerd aan. Maar eens u als CHRO 
of HR Directeur mee aan tafel in de directiekamer 
zit, worden andere kwaliteiten, competenties en 
skills van u verwacht. En dit is net de doelstelling 
van deze unieke strategische HR Training. 

DE CHRO ALS STRATEGISCHE PARTNER

De CHRO wil immers niet alleen strategische 
waarde toevoegen door het leveren van 
hoogwaardige diensten, maar draagt ook structureel 
bij tot waarde creatie bij elk streven naar 
transformatie, conform de noden en wensen van 
de CEO. Uw rol verschuift dan ook van operationeel 
naar strategisch. Want als CHRO verbindt u mensen 
en bedrijfsstrategieën, terwijl u programma’s 
voor het menselijke kapitaal ontwikkelt om 
de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen en 
garandeert dat de totale beloning van managers 
en directie, inclusief bonussen, afgestemd is op de 
échte bedrijfsprestaties.  
Als CHRO werkt u samen met andere 
leidinggevenden in de C-suite bij het beheren en 
beheersbaar maken van disruptieve veranderingen. 
En in deze rol als veranderleider biedt u als 
CHRO strategisch advies aan uw CEO en aan het 

Management Team.   

VAN COMMAND & CONTROL NAAR CHANCE  
& CHANGE

‘Chance & Change’ worden dominanter dan 

‘Command & Control’.  Want kansen pakken 

en snel veranderen, levert meer op dan het 

zo lang mogelijk vasthouden aan zekerheden 

en efficiëntieprogramma’s. En dit maakt een 

bedrijfscultuur waarin medewerkers bereid zijn snel 

te veranderen en zich aan de passen aan de nieuwe 

omstandigheden tot topprioriteit. Als CHRO speelt 

u – in de directiekamer – hier een cruciale rol. U 

verdedigt immers dat andere, menselijke kapitaal. 

WAT LEERT U?

Deze unieke workshop garandeert dat u uw rol in 

de directiekamer ten volle op kunt nemen.  Aan 

de hand van échte cases en praktijkvoorbeelden 

leert u niet alleen die rol te kennen, maar ook hoe 

u deze oppakt.  De ervaring van uw trainer, Jan van 

Hootegem, staat borg voor een écht leerprogramma.

DIT PROGRAMMA WERD SPECIAAL 
ONTWIKKELD VOOR:

 > HR Directeuren, CHRO’s.

 > HR managers die een next step in hun carrière 

willen nemen of voorbereiden.

 > HR-eindverantwoordelijken in snel groeiende 

(familie-)bedrijven die samen met directie vorm 

willen geven aan het HR & Organisatiebeleid.

Waarom dit programma?

Wij vroegen aan 10 CHRO’s welke 7 competenties én/of talenten hun opvolger diende te hebben … Dit zijn 

hun antwoorden:

 > Besluitvorming op basis van data en analyse: richt u niet op de juiste antwoorden, maar stel 

de juiste vragen.

 > Katalysator voor de bedrijfscultuur: draag zorg dat de bedrijfscultuur de juiste rich-

ting neemt, door leiderschapsstijl en gewenste cultuur op elkaar af te stemmen.

 > Uitvoerder van strategische keuzes: ondersteun de ondernemingsstrategie 

en vertaal deze in concrete plannen.

 > Personeelsplanning: overbrug de kloof tussen capaciteit en kennis  

die er nu is en die in de toekomst nodig is.

 > Talentmanagement: vervul de rol van talentscout door 

binnen en buiten de organisatie talent te werven en 

begeleiden, op basis van intuïtie en data.

 > Gevoel voor technologie: handel op basis van de snelle ontwik-

kelingen binnen de HR-technologie die HR-processen verbeteren en 

analyse-capaciteit vergroten.

 > Geen volger, maar leider: wees geen kuddedier, maar durf die vragen te stellen 

die de organisatie verder helpen, ook al stelt niemand anders de vraag.

Deze competenties moet de CHRO hebben ...

Jan van Hootegem heeft 20 jaar lang de 
rol van CHRO in het Executive Committee 
bij Vandemoortele op zich genomen. In 
die periode is hij als HR Directeur mee 
verantwoordelijk geweest voor de groei 
van de organisatie en het beheer van 
het menselijke kapitaal van de ganse 
groep. Als CHRO gelooft hij in sterke en 
duurzame zakelijke partnerships met de 
Voorzitter van de Raad van Bestuur, de 
CEO en de leidinggevenden. Partnerships 
gebaseerd op zakelijk inzicht, vertrouwen 
en authenticiteit. 
Jan bouwde een solide ervaring uit in 
Business partnering met CEO, RvB en 
Dircom en in leiderschap & cultuur 
transformatie, organisatie ontwikkeling en 
verander programma’s, internationaal HRM, 
Mergers & Acquisitions, Divestments & 
Greenfields en Industriële arbeidsrelaties.
Vandaag begeleidt Jan organisaties 
in complexe (HR-gerelateerde) 
veranderprocessen én coacht hij top- & 
sr. Managers. Hij is van opleiding klinisch 
psycholoog en een gecertificeerde 
Executive Master in Coaching & Consulting 
for Change (EMCC) van INSEAD. 

De docent



BLOK 1: TAKE YOUR SEAT AT THE CAPTAINS TABLE…

In deze eerste module leert u de dynamiek van de boardroom. Want het invullen van uw C-level rol, het 
managen en voldoen aan de verwachtingen (en noden ...) van zowel chairman, CEO als collega’s van het 
Excom of Dircom vragen immers een andere mindset, een andere attitude en andere skills dan die van 
de traditionele HR manager.

 ◆ Communiceren op Board level (en in het bijzonder met de chairman):
 ❖ In een compensation & nomination committee.
 ❖ In een executive committee.

 ◆ Communiceren naar de CEO.
 ◆ Stakeholder Management.

BLOK 2: TACKLE DE BUSINESS UITDAGINGEN ALS CHRO

U gaat aan de slag met de meest cruciale business cases/challenges waar een CHRO mee wordt gecon-
fronteerd. Niet alleen krijgt u inzicht in business modellen, maar ook essentiële tools en methodieken 
relevant voor de CHRO. 

 ◆ Compensation & Benefits programma uitdenken en uitrollen voor executives.
 ◆ Leadership transformation programma designen en uitrollen.
 ◆ Merger & Acquisition case mee voorbereiden en uitvoeren (van due diligence t.e.m. cultural  

integration programma).
 ◆ Divestment programma’s mee sturen m.b.t. de HR / People en Organisation dimensie.
 ◆ HR IT platform implementatie: van een business case naar vendor keuze en project manage-

ment bij de uitrol.
 ◆ Talent development programma (incl. 9 box talent matrix).

BLOK 3: HR LEADERSHIP VOOR MOEDIGE CHRO’S

U leert hoe u als CHRO moedig HR Leiderschap toont. Want u bepaalt het HR-beleid van uw organisatie, 
maar u leidt evenzeer uw eigen HR-afdeling, vol experten. En gelijk hebben is mooi, maar CHRO wordt 
afgerekend op gelijk krijgen. En dit vraagt om moed en leiderschap. En bent u een goed leider? Heeft u 
moed? 

 ◆ Zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap.
 ◆ Impact en beïnvloeding top down & bottom up.
 ◆ Leiding geven aan de eigen HR-afdeling.

BLOK 4: VAN STRATEGIE FORMULERING NAAR STRATEGIE EXECUTIE

U krijgt inzicht in de uitdagingen en manieren waarop u de strategie executie mee ondersteunt vanuit 
uw CHRO rol. U leert waarom deze strategie executie zelden loopt zoals gepland en wat u als CHRO 
hier aan kunt doen. 

 ◆ Strategie executie hapert, loopt niet of loopt te traag ... 
 ◆ Mogelijke oorzaken:  

 ❖ Op niveau Exco / Management Team:
• Organizational framework (rollen, raci governance ...).
• Leadership & team behaviours.
• Performance culture.

 ❖ Op psycho-dynamisch niveau (C level):
• Leadership challenge.
• Career (transition) issues.
• Relationele dynamieken.

BLOK 5: UW PERSOONLIJK ACTIEPLAN ALS CHRO

 ◆ Wat verandert u vandaag?
 ◆ Wat verandert u morgen?

Programma

De deelnemers krijgen uitgebreid de 
kans om hun eigen problematiek ter 
sprake te brengen. Om dit te realiseren, 
vragen wij op voorhand een beknopte 
beschrijving van de probleemstelling te 
formuleren. Op die manier kunnen wij 
de cursus volledig opstellen volgens uw 
eigen informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact opnemen 
met Dirk Spillebeen op het nummer:  
+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Verhoogde  
interactiviteit

Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

08.30 Ontvangst, registratie  
met koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch
17.00 Einde van de cursusdag.
 
Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

Timing cursus



> Datum & locatie: zie hiertoe onze website www.ifbd.be 
> Kostprijs: 1.295 € (excl. BTW)

De deelnameprijs aan dit 2-daagse programma bedraagt 1.295 Euro excl. 
21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide 
lunch tijdens de cursusdagen. U ontvangt bovendien een documentatiemap 
die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring 
van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelne-
mende collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale 
korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een 
factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met 
nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u 
onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door 
de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw 
bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op 
de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw 
inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken voor de cursus uw 
annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. 
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale 
bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 

aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen 
verwelkomen in uw plaats.

Hotelovernachting op de locatie van de training
U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken 
om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten en/of af te 
sluiten.
Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website of via volgende 
link: www.ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw 
sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. 
Uw informatie is voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden 
doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde 
heeft u - overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van 
8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden 
vindt u al onze modaliteiten terug.

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  ..................................................................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.:

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .................................................................................................................... AANTAL WERKNEMERS:  .................................................................

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ....................................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

Dhr. / Mevr.:

Functie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

BEDRIJFSINFORMATIE

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

>>> Inschrijven via e-mail naar info@ifbd.be of via QR:
>>> Via volgende link: 

DATUM DEELNAME:  ............................................................................................

Dhr. / Mevr.:

Functie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  ............................................................................................

inschrijven

CHRO - de chief human resources officer

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=13723

