
SESSIES HR-TRENDSONDERZOEK

Verdiep uw kennis van 
actuele hr-vraagstukken

Het HR-Trendsonderzoek wordt sinds 2009 jaarlijks gehouden onder 

hr-professionals in Nederland. In de veertiende editie van 2022-2023 is in alle 

sectoren één thema dominant: de krapte op de arbeidsmarkt. Het is niet alleen 

moeilijk om aan goed gekwalificeerde mensen te komen, hen voor uw organisatie 

behouden, is een even grote kunst. Dit thema heeft dit jaar dan ook topprioriteit 

in de boardroom. Verder komen in het HR-Trendsonderzoek tal van andere 

ontwikkelingen naar voren, die mogelijk ook impact hebben op uw organisatie.



Daarom bieden wij u de mogelijkheid tot verschillende 

verdiepingssessies, onder begeleiding van Hans van der Spek, 

onderzoeksleider van het HR-Trendsonderzoek:

 • Basissessie (5-15 personen): u ontvangt een fysieke 

of online toelichting van één uur op de algemene 

onderzoeksresultaten van het HR-Trendsonderzoek.

 • Kennissessie (5-15 personen): in een anderhalfuur durende 

fysieke of online sessie neemt Hans van der Spek u mee in 

de resultaten. Daarna zoomt hij in interactie met u en uw 

medewerkers in op uw specifieke sector of op onderwerpen 

waar u meer over wilt weten.

 • Inspiratiesessie (5-10 personen): deze interactieve livesessie 

van vier uur staat onder leiding van Hans van der Spek en 

een gespecialiseerde Berenschot-adviseur. De verdieping 

heeft betrekking op uw sector of onderwerpen van uw 

voorkeur.
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Kosten (in €) 750,- 1.150,- 3.700,-

Inhoud

Duur (in uren) 1 1½ 4

Verzorgd door 1 * 1 * 2 *

Ideale aantal deelnemers 5 - 15 5 - 15 5 - 10

Fysiek ◆ ◆ ◆

Online ◆ ◆

Voorbereiding (in uren) 1 3 43

Inzoomen op specifiek(e) onderwerp of 
sector (afstemming vooraf) ◆ ◆

Interactief ◆ ◆

Exclusief reistijd indien fysiek op locatie ◆ ◆ ◆

1 Hans van der Spek
2 Hans van der Spek in combinatie met een Berenschot-collega 

(Afhankelijk van het specifieke onderwerp of de sector neemt Hans 
een andere expert mee.)

3 Per betrokken adviseur

Hans van der Spek

Hans van der Spek is ruim dertig jaar actief 

op het snijvlak van finance, ICT en hr. Als 

manager van het Kenniscentrum HCM 

binnen Berenschot is hij verantwoordelijk 

voor de uitvoering van verschillende 

HR-gerelateerde onderzoeken en surveys, 

waaronder het HR-Trendsonderzoek. Vol enthousiasme deelt 

hij zijn kennis en inzichten met zijn publiek, via de pers, als 

spreker op webinars/seminars en als docent. 

In de rol van senior managing consultant binnen Berenschot 

voert Van der Spek voornamelijk projecten uit gericht op 

de financiële aspecten rondom hr, waaronder harmonisatie 

van arbeidsvoorwaarden en due-diligence-onderzoeken. 

Daarnaast adviseert hij opdrachtgevers over vraagstukken 

rond de inrichting van de hrm-afdeling, de personeels- en 

salarisadministratie of de keuze en implementatie van hrm-

software.

Meer weten?

Ondervindt u de impact van actuele hr-ontwikkelingen en 

bent u benieuwd naar de visie van experts? Maak dan gebruik 

van één van de verdiepingssessies. Eerst meer weten of zaken 

afstemmen met Hans van der Spek? Bel of mail dan gerust met 

Jacobine van Parijs (06 – 21411696, j.vanparijs@berenschot.nl) 

of Marjon Hilberts (06 – 57866502, m.hilberts@berenschot.nl).
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‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’
Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en 
organisatorisch verandert er veel. Al meer dan tachtig jaar volgen wij als 
adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een 
vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels 
te betekenen voor mens en maatschappij zit in onze genen. Met onze 
adviezen en oplossingen hebben we dan ook actief meegebouwd aan 
het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar duurzame vooruitgang. 
 
Alles wat we doen is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere 
invalshoeken bekeken. Zo komen we tot gefundeerde adviezen en 
slimme oplossingen. 

Die zijn op het eerste gezicht misschien niet altijd de meest voor de 
hand liggende. Juist deze eigenzinnigheid maakt ons uniek. Daarbij 
zijn we niet van symptoombestrijding. En gaan pas naar huis als het is 
opgelost.
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